
Nulägesbeskrivning Växjö kommun 
      

          Kulturnämnd:  9 ledamöter (7 kv, 2 m) samt 9 ersättare (3kv, 6m) 
                       

Styrdokument och avtal: 
       Kulturpolitiskt program  KF § 201/2009 

      Biblioteksplan för Växjö kommuns samlade biblioteksverksamheter  KF § 167/2007 
  Konststrategi  KN § 2/2010 

       Stöd till kulturverksamhet, regelverk antaget av KN § 53/2005 
    Stöd till studieorganisationer KF § 230/93 samt KFN § 56/96 
    Aktieägaravtal - AB Regionteatern Blekinge Kronoberg (ägarandel 21,5 %) 

  Aktieägaravtal - Kulturparken Småland AB (ägarandel 41 %) 
    Musik i Syd - långsiktigt avtal ang drift av verksamhet Växjö konserthus 

   Musik i Syd - nyttjanderättsaval ang Växjö konserthus  
    Musik i Syd - långsiktigt kulturstöd till kammarorkestern Musica Vitae 

   Länsbibliotek Sydost - kompletterande medieförsörjning och spetskompetens 
  Mångfaldsprogram för Växjö kommun 2010-2014 samt 

    Mångfaldsplan för Kulturnämnden 2009 - 2011 
                         

Kulturinstitutioner/kommunala: 
      Växjö bibliotek - huvudbibliotek samt 15 filialbibliotek 

    

 
varav 12 är integrerade folk-  och skolbibliotek 

    

 
51 årsarbetare varav 30 fackutbildade bibliotekarier 

   Skolbibliotek - 22 skolbibliotek med 18 fackutbildade bibliotekarier 
   

 
samt en verksamhetsutvecklare 

     Gymnasiebibliotek, kommunala - 3 gymnasieskolor med 2,75 fackutbildade bibliotekarier 
 Växjö konsthall - samtida utställningar, projekt och pedagogik samt konstlabb 

  BiljettCentrum - biljettförsäljning till såväl lokala som nationella arrangemang 
  Växjö kulturskola - 1716 elever inom musik, bild, dans, teater och film 

   Musikhuset - 30 replokaler, scen och inspelningsstudio 
    Araby aktivitetshall med blackbox och sporthall 

     

 
Mångfaldsprojektet Araby Community Art/Regionteatern 

   Ringsbergskolan, estetisk grundskola 6 år - åk 9 
                         

Länskulturinstitutioner: 
       AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 

      Kulturparken Småland AB 
       Musik i Syd - konserthusverksamhet enligt separata avtal 

    Musik i Syd/Musica Vitae - årligt verksamhetsstöd med långsiktighet 
                       

Scenkonstlokaler för uthyrning:  
      Växjö konserthus, Växjö teater, Palladium, Aktivitetshallen Araby-Dalbo,  (blackbox) 

 Linnéuniversitets nya konsertlokal 
                          

Allmänna samlingslokaler: 
       26 lokaler utanför tätorten, årliga bidrag 

      



                    

Gallerier, privata eller i föreningsdrift: 
      Galleri Sigma, Vita villan, Plan B, Italienska Palatset, Tantens café, Galleri Farkas, 

  Galleri Mats Aronsson, Galleri Rosas Källare, Galleri Palladium 
                       

Biografer/film:  
        SF Filmstaden med 7 salonger, Folkets Bio på Palladium 

    

          Kulturarv: 
        Hembygdsgårdar: 19 st 

       

          Elin Wägners Lilla Björka som drivs av Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka. Sommaröppet 
 Pär Lagerkvistrummet som drivs av Pär Lagerkvist Samfundet 

                        

Kollektivverkstäder, ateljéer: 
       Italienska Palatset 

                            

Repetitionslokaler/studieförbund:  
      Medborgarskolan, ABF, Studiefrämjandet (inkl. inspelningsstudio) 

                       

Dansstudios: 
        Kulturama (Medborgarskolan), ABF och den fria aktören Move it, ca 1000 danselever 

                     

Estetiska utbildningar: 
       Sankt Sigfrids Folkhögskola 
       Estetisk grundskola samt estetiskt program inom gymnasieskola 

   Linnéuniversitetet med kulturledarutbildning, designutbildning och musikutbildn. 
                     

Kulturföreningar: 
        Totalt 107 registrerade kulturföreningar, musikområdet dominerar 

   

          13 föreningar har långsiktigt kulturstöd: 
      

 
8 av dessa är arrangörsföreningar,  

     

 
Växjö konsertförening, Föreningen Jazz i Växjö, Media Artes, 

   

 
Föreningen Valshuset och Växjö orkesterförening har statligt stöd 

  

          Invandrarföreningar: 33 registrerade 
      

          Producerande teater/musikteater exkl. länsteaterverksamhet 
   LinneaTeatern, Dramatörerna, Nyårsrevyn, Humorarken och Teater WEAK 

  

          Hembygdsföreningar: 22 st. 
        

 

 



Nulägesbeskrivning Växjö kommun 

Växjö kommunfullmäktige har i sin budget Växjö kommun 2011-2013 antagit ledstjärnan; Växjö 

Europas grönaste stad – där människor, organisationer och företag växer och tar ansvar. Växjö är en 

kommun med långsiktig, hållbar utveckling där invånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen. 

Utbudet av upplevelser och aktiviteter är varierat och inspirerande.  

 

I kulturnämndens årsrapport för år 2010 slås fast att kultur har ett värde både för sin egen skull och 

för de mervärden som den bidrar till.  

 

Kulturnämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Kulturnämnden är enligt reglementet 

kommunens organ för kulturfrågor och har ansvaret för att kulturverksamheten bedrivs enligt de mål 

och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Inom kultur- och fritidsförvaltningen är 74 

årsarbetare anställda av kulturnämnden.   

 

Förutom kommunfullmäktiges budget med verksamhetsplan samt kulturnämndens internbudget ska 

verksamheten förhålla sig till övergripande planer, policydokument och riktlinjer som är fastställda av 

kommunfullmäktige. Av de dokument som styr kulturnämndens verksamhetsområden kan främst 

nämnas Växjö kommuns kulturpolitiska program (KF § 201/2009) och Växjö kommuns biblioteksplan 

för biblioteksverksamheterna inom kulturnämndens, skol- och barnomsorgsnämndens och 

gymnasienämndens ansvarsområden (§ 167/2007). Därtill kommer Strategi för konstområdet, Stöd 

till kulturverksamhet samt konsortialavtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg och för 

Kulturparken Småland AB. Särskilt avtal är upprättat med Musik i Syd för drift av 

konserthusverksamheten samt avseende stöd till kammarorkestern Musica Vitae. Avtal finns även med 

Länsbibliotek Sydost avseende kompletterande medieförsörjning och spetskompetens. 

 

Växjö kommun har antagit mångfaldsprogrammet Olikheter som berikar för åren 2010-2014. 

Kulturnämnden har upprättat en handlingsplan för nämndens mångfaldsarbete 2010 – 2014. 

   

Kulturnämndens vision är att Växjö kommun är en av landets bästa kommuner att leva och verka i. 

Som residensstad och länets största kommun vill Växjö kommun i samverkan med Regionförbundet 

Södra Småland medverka till att skapa ett livskraftigt kreativt kulturklimat i södra Småland.  

 

All verksamhet som drivs av kulturnämndens institutioner, av föreningar, organisationer och enskilda 

med stöd av kulturnämnden, eller som är en del av det ökande tvärsektoriella arbetet, ryms inom 

nedanstående fem målområden i det kulturpolitiska programmet:   

 Kultur – kreativitet – tillväxt 

 Kulturens rum – mötesplatser – det offentliga rummet 

 Bibliotek 

 Kulturarv och identitet 

 Barn och ungdom 
 



Kulturverksamhet 

 

Kulturnämnden bedriver verksamhet genom sina kulturinstitutioner, genom ekonomiskt och 

konsultativt stöd till föreningsliv och andra kulturaktörer, genom särskilda satsningar på barn och 

ungdom samt genom årliga arrangemang, tillfälliga projekt och samarbeten med olika 

samhällssektorer.  

     

Utöver kulturnämndens verksamhet bedriver ett stort antal andra aktörer större och mindre 

arrangemang som höjer attraktionsvärdet både som hemstad och upplevelsestad.  

 

Kulturstöd 

Ägarstöd ges i form av årligt verksamhetsbidrag till de regionala kulturinstitutionerna AB 

Regionteatern Blekinge Kronoberg samt till Kulturparken Småland AB. Därtill har kulturnämnden ett 

samverkansavtal med Musik i Syd gällande drift av konserthusverksamhet. Kulturnämnden ger även 

ett årligt långsiktigt stöd till kammarorkestern Musica Vitae/Musik i Syd.  

 

Våren 2011 öppnas den nybyggda Araby aktivitetshall med blackbox och sporthall. Regionteatern 

Blekinge Kronoberg har med anledning härav fått ett stöd för mångfaldsprojektet ArabyCommunityArt 

gällande uppsökande arbete i stadsdelen Araby/Dalbo. För projektet har även ansökts om medel från 

Kulturrådet.  

 

Kulturparken Småland AB inriktar sitt arbete mot att utveckla Kulturarvscentrum Södra Småland 

(ABM), Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin och Kulturparken/Museiparken som plats och 

upplevelse. Kulturparken Småland AB har fått ett extra projektstöd gällande mångfalds- och 

multimediaprojektet Embrace på Utvandrarnas hus.  

 

Ekonomiskt och konsultativt stöd till kulturverksamhet ges till föreningsliv, organisationer och 

enskilda genom stödformerna långsiktigt kulturstöd om 2 – 3 år, direktservice och kulturprojekt. 

 

8 studieförbund bedriver verksamhet inom kommunen och får årliga verksamhetsbidrag enligt särskilt 

regelverk. 

 

Kulturpris och kulturstipendier delas ut årligen.  

Ett nyinrättat litteraturpris till Pär Lagerkvists minne om 100 000 kronor delas ut för första gången år 

2011.   

 

Medel för Växjö som fristad för författare i exil finns upptagna i 2011 års budget och ärendet planeras 

att bli behandlat av kulturnämnden under våren.   



 

*Samlingslokaler utanför centralorten får ett årligt ekonomiskt stöd för sin verksamhet. 

 

Barn och ungdom 

Barn- och ungdomskultur är ett prioriterat område för kulturnämnden som år 2011 ökade anslaget för 

denna verksamhet.  

 

Kultur på skoltid 

Under skoltid får alla barn från 4 år och t o m åk 9 ta del av ett professionellt scenkonstarrangemang 

varje läsår. Gymnasieelever inom den kommunala gymnasieskolan får under sin gymnasietid ta del av 

2 scenkonstarrangemang per elev. Verksamheterna bedrivs under ledning av kultur- och 

fritidsförvaltningen i samverkan med skol- och barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen. 

Samtliga parter delfinansierar verksamheterna.  

 

*Inom verksamheten Skapande skola deltog år 2010/2011 3 400 elever i åk 4 – 9 med ett statligt 

bidrag om 1 300 000 kronor. För läsåret 2011/2012 har kommunen ansökt om 2 900 000 kronor för 

verksamhet med 5 200 elever. 

 

*Växjö kulturskola bedriver främst verksamhet genom sina ämneskurser i musik, bild, teater och dans 

samt genom projektet Film i skolan, finansierat med medel från Svenska filminstitutet.  Kulturskolan 

satsar även på ensembler genom stråk- och blåsorkestrar, ungdomssymfoniker, sångensembler, 

slagverks- och afroensembler.   

 

Ringsbergskolan är en enparallellig estetisk grundskola från år 6 – åk 9. 

 

Kultur på fri tid  

Som lovverksamhet arrangeras kreativa kurser för barn och ungdom. Höstlovet marknadsförs som ett 

kulturlov med ett stort antal aktiviteter för olika åldrar. Inför varje höst- respektive vårsäsong 

presenteras ett sammanhållet scenkonstutbud för barn.      

 

*På Musikhuset finns repetitionslokaler, inspelningsstudio och scen för arrangemang. Musikhuset 

utgör också bas för ett nyinrättat ungdomskontor med representanter från olika förvaltningar.  

 

Även studieförbunden ABF, Medborgarskolan och Studiefrämjandet har repetitionslokaler. Ytterligare 

inspelningsstudio finns hos Studiefrämjandet. .  

 



Medborgarskolan (Kulturama) och ABF liksom den fria aktören *Move it bedriver en omfattande 

dansverksamhet för barn och ungdom. 

 

*Fritidsgårdsverksamhet bedrivs för högstadieelever. Verksamheten är knuten till respektive 

högstadieskola. 

 

*Ungdomslotsen är en sektorsövergripande grupp som arbetar med olika samarbetsprojekt med fokus 

på ungdomsfrågor.      

 

Internationellt 

Ett biblioteksprojekt mellan Växjö kommun och Potchefstrom, Sydafrika angående kunskapsutbyte 

inom biblioteksområdet avslutades år 2009. Innevarande år har en ansökan om SIDA- medel för ett 

fördjupat samarbete sökts. 

 

Allmänkultur 

De årliga arrangemangen Kulturnatten (manifestation av det lokala kulturlivet), Vårstad (kulturfest på 

stan´ med professionella inslag och ett särskilt barn- och familjområde),  Växjö Citys julkalender, 

valborgsmässofirande och nationaldagsfirande har blivit e del av stadens identitet och lockar en stor 

publik.  

 

En relativt begränsad kulturverksamhet erbjuds för vårdtagare inom omsorgen. Verksamheten drivs i 

samarbete med omsorgsförvaltningen.  

 

BiljettCentrum, förlagd till Växjö konserthus, säljer biljetter till såväl lokala arrangemang som till 

arrangemang i övriga landet. BiljettCentrum är serviceorgan för både publik och arrangörer.  

 

Konsthall/konstverksamhet 

Växjö konsthall stimulerar intresset och kunskapen om bild och form genom utställningar, projekt och 

pedagogiska insatser för barn, ungdom och vuxna. Konsthallen presenterar samtida utställningar som 

speglar konsten, regionalt, nationellt och även internationellt. En livaktig och varierad 

programverksamhet med koppling till det samtida konstområdet förstärker konsthallen som 

mötesplats. Verksamheten präglas av ett omfattande samarbete med olika kulturaktörer. Konsthallen 

svarar även för kommunens inköp av konst liksom för registrering och löpande underhåll. 

 

I det offentliga rummet sker en fortsatt satsning på konstupplevelser med utveckling av Art Site runt 

Växjösjön och runt Trummen. En ytterligare uppgift är befrämjande av 1% - regeln vid nybyggnation 

och ombyggnation för såväl kommunala som privata projekt.  

 



Bibliotek 

Biblioteksplan 

Den övergripande visionen i Växjö kommuns biblioteksplan är att Växjös samlade 

biblioteksverksamhet når alla medborgare i kommunen oavsett ålder, kön, utbildning eller etnisk 

bakgrund och präglas av: 

 Hög kvalitet, full tillgänglighet och nöjda brukare 

 Nytänkande och utmanande aktiviteter 

 God förvaltningsövergripande samverkan 
 

Biblioteken spelar en viktig roll som mötesplats, kreativ lärmiljö och som virtuell arena.  

För att uppnå visionen ska biblioteksorganisationen inom kulturnämnden, skol- och 

barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden gemensamt respektive var och en för sig, driva 

utvecklingsprojekt inom nedanstående fem områden: 

 

 Biblioteken som samlad resurs – struktur och organisation 

 Mångfaldsfrågor 

 Läslust 

 Ett livslångt lärande 

 Tillgänglighet   
 

Växjö bibliotek består av Växjö stadsbibliotek samt 15 filialbibliotek med ett samlat öppethållande för 

allmänheten om 284 timmar/vecka. Under terminstid tillkommer ytterligare ett öppethållande om 89 

timmar/vecka, i första hand för att svara mot behov inom grundskolan. Av filialbiblioteken är 12 lokal- 

och verksamhetsmässigt integrerade med skolan. Biblioteket har 51 årsarbetare varav 30 utgörs av 

fackutbildade bibliotekarier. 

 

En fortsatt utveckling av biblioteken som mötesplats, kreativ lärmiljö och virtuell arena sker mot 

bakgrund av den biblioteksutredning som genomfördes år 2010. Genom delaktighet, öppenhet och 

samverkan påbörjas vägen mot målet att bli Sveriges modernaste bibliotek 2015.   

 

Länsbibliotek Sydost köper tjänster av Växjö bibliotek i form av kompletterande medieförsörjning och 

spetskompetens inom olika områden. Växjö sköter Kronobergssamlingen, en lokalsamling i fysisk och 

digital form, databas Kronoberg. Avtalet medger att länsbiblioteket vederlagsfritt kan använda 

samlingssalen Galaxen i begränsad omfattning. Därutöver förhyr länsbiblioteket två arbetsplatser av 

Växjö bibliotek.     

 

Utöver verksamheten vid Växjö bibliotek bedrivs även nedanstående biblioteksverksamheter inom den 

kommunala organisationen: 

 



*Inom grundskolan finns 22 skolbibliotek med 18 fackutbildade bibliotekarier samt en 

verksamhetsutvecklare. 

 

*Inom samtliga 3 kommunala gymnasieskolor för ungdom finns gymnasiebibliotek bemannade med 

2,75 bibliotekarier. 

 

 

Kreativa näringar/Växjö kommun 

 

*Designregion Småland 

EU-projekt gällande designregion Småland med 5 kommuner, inkl. Växjö, i tre län. 

Projektet avser utveckling av besöksnäring och företagsutveckling.  

Projektägare: Svensk industridesign (SVID). Projekttid: 2010 – 2012 

 

*Drömmarnas trädgård 

Utveckling av besöksnäring och attraktionskraft. Flerårigt ekonomiskt stöd från Växjö kommun f o m 

år 2010. 

 

*Förstudie möbel- och designmuseum, Lammhult 

Förstudie avseende utveckling av möbel- och designmuseum i Lammhult. Görs av Kulturparken 

Småland på uppdrag av Växjö kommun. 

 

 

*Verksamhet som inte har kulturnämnden som huvudman eller som kulturnämnden inte ger bidrag 

till.   

 

 


