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1. Utredningsuppdraget 

Alvesta kommun har beställt en inventering av behov och möjligheter för framtida 

verksamhet i Alvesta kommuns utställningshall som är lokaliserad till 

järnvägsstationen. Uppdraget skall redovisas i tre rapporter; en nulägesanalys, en 

omvärldsanalys och en rapport med förslag till framtida verksamhet. Utredningen 

genomförs under hösten 2016 och våren 2017.  

Detta är andra delrapporten som bygger på kontakter med samarbetsparter, 

intressenter samt förvaltningsledningen och besök respektive kontakter med liknande 

verksamheter.  

Sammanfattningen av delrapport 1 finns i bilaga 1 till denna rapport. 

Utredningen genomförs av Lena Lernå, LoBAB Utveckling AB. 

2. Tillvägagångssätt 

Inför utredningen har kulturchefen delgivit utredaren kommunens förväntningar kring 

kultur och utställningshallens plats i kulturplaneringen. Dessa har tillsammans med 

återkommande samtal med utställningshallens föreståndare, kulturchefen samt 

förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen legat som grund för insamlingen 

av material i utredningen och denna delrapport 2.  

 

Intervjuer har gjorts med regionala och lokala intressenter och samarbetsparter som 

identifierats med hjälp av ovan samtal. Informanterna som förtecknas i bilaga 2, har 

informerats om utredningens syfte, och att informationen kommer att användas i 

utredningen. Merparten är företrädare för sin verksamhet och informationens art gör 

att anonymitet inte kan garanteras och inte heller är önskvärd då uttalandena görs i den 

funktion var och en har. 

 

En avgränsning av vilka som intervjuas har varit nödvändig, det har inte varit möjligt att 

tillfråga den långa rad kontakter i flertalet av de 150 utställningar som genomförts 

under verksamhetens 20 åriga historia. Företrädare för besöksmålen; Huseby bruk, 

Sagobygden, Destination Åsnen m.fl. har inte tillfrågats i utredningen. Beroende på vilka 

ställningstagande nämnd och förvaltning gör beträffande framtiden kan information 

inhämtas från dessa.  

 

I utredningen har utredaren tillsammans med utställningsansvarig besökt Ronneby 

kulturhus och Virserums konsthall samt samlat information om olika verksamheter 

som kan ha liknande inslag som Alvesta kommuns utställningshall. 
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3. Kulturorganisering och ansvar i Alvesta kommun 

Utställningshallen är sedan 1 januari 2017 en del av kultur- och fritidsförvaltningen 

som sorterar under kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningschef är kultur- och 

fritidschefen, ansvarig för Alvesta kommuns kulturfrågor är kulturchefen som också är 

chef för utställningsansvarig. I kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp ingår 

kultur- och fritidschefen, kulturchefen, fritidschefen, bibliotekschefen och 

fritidsgårdschefen. 

 

Skiss över utställningshallens placering i Alvesta kommuns organisation. 

Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning ansvarar för att främja kultur- och 

fritidsverksamheten i kommunen. Verksamheten ska följa kommunala mål och aktuell 

lagstiftning samt bedrivas med jämlikhet i fokus (Reglemente för kultur-och 

fritidsnämnden, Alvesta kommun).  

 

Kommunstyrelsen

Kultur- och 
fritidsnämnden

Kultur- och 
fritidsförvaltningen

Kultur

Utställningshallen

Fritid Fritidsgård Bibliotek

övriga nämnder

övriga förvaltningar

Kommunfullmäktige
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3.1  Förvaltningens behovsbeskrivning i utredningen 

Kulturchefen har vid beställning av utredningen samt därpå följande kontakter och 

möten framfört kommunens och förvaltningens behov när det gäller utställningshallens 

framtida verksamhet. I målbilden för utställningshallen ingår ett nytt 

kultur/konstcentrum i Småland med regionalt och kommunalt, eventuellt nationellt 

uppdrag. Verksamheten ska ha ett tydligt uppdrag, roll och identitet i Alvesta kommun. 

Genom en stabil organisation med långsiktig strategisk planering och tydliga mål samt 

ekonomi och professionell fast personalstyrka skall konstnärliga och professionella 

satsningar möjliggöras. Kulturchefen framför att utställningshallen samlar kulturarvet i 

lokalsamhället, en rik tradition och med internationella konstnärer. 

Uppgifter och ansvarsområden som kulturchefen framfört under utredningens gång kan 

vara aktuella att samla i utställningshallen uppdrag är kommunens konstregister, 

konstinköp, offentlig gestaltning, kulturmiljö i samarbete med kommunens 

samhällsplanering, avtal med ersättning till medverkande konstnärer, undervisning i 

bild och konst vid en framtida Kulturskola samt undersöka om ungdoms-, integrations-, 

arbetsmarknads- och kulturentreprenörsfrågor kan samlas i en framtida gemensam 

organisation. 

3.2   Mål och uppgifter i länets kulturplan 

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att upprätta en kultur- och fritidsplan för sin 

verksamhet. I avvaktan på denna redovisas i denna utredning utdrag ur länets 

kulturplan. 

I länets Kulturplan 2015 - 2017 som utarbetats av Region Kronoberg i nära samarbete 

med kommunerna däribland Alvesta kommuns utställningsansvarige framgår att 

samarbete förutsätts för att arbeta mot gemensamma mål inom konst, kulturarv och 

kulturmiljö. 1)  

Kulturbegreppet formuleras som  

- estetiska värden (kulturens egenvärde) 

- sociologiska (demokrati, deltagarkultur, bildning) 

- materiella och immateriella kulturvärden (kulturarv och identitet). 

Kultursamverkansmodellen som beskrivs, innebär att politiken fastställer mål och 

riktlinjer samt ekonomiska ramar. Konstnärliga och kvalitetsbedömningar görs av 

sakkunniga experter och ledare. 

Målet är ett innovativt kulturliv med bredd och spets som prioriterar att stärka 

förutsättningarna för kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse, utveckla 

publikarbete och förutsättningar för deltagarkultur samt öka samhandling mellan 

politikområden.  

                                                           

1 Källa för avsnitt 4: Kulturplan för Kronobergs län 2015 - 17 
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Mångfald innebär att respektera människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande 

identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning, funktionsförmåga, ålder eller annat.  

I länet finns kulturorganisationer med regionalt uppdrag som samfinansieras mellan 

regionen och Växjö kommun (Kulturparken Småland, Regionteatern, Musik i Syd, 

Linneateatern och Italienska palatset) respektive Ljungby kommun (Berättarnätet samt 

Ljungbergmuseet). Dessa är i huvudsak lokaliserade till respektive kommun vilket gör 

att regionala kulturinstitutioner är ojämnt fördelade och olika tillgängliga länets 

invånare.  

Region Kronoberg har genomfört en konstnärsenkät som där 16 % konstnärerna i länet 

uppgav att de tvingats tacka nej till att medverka i en utställning pga ersättning eller 

villkor gjorde att de inte hade råd att medverka. Nio av tio konstnärer uppgav att de vid 

något tillfälle inte fått ersättning vid utställning. 2) 

I kulturplanen nämns Alvesta kommuns utställningshall i samma avsnitt som Växjö 

konsthall samt att övriga länets kommuner saknar liknande verksamhet. Av vikt med 

utställningsverksamheten nämns att ge kommunala utbildningar inom hantverk, muik 

och estetik en plats att visa upp sina färdigher. Utställningsverksamheten fungerar som 

en centrumpool där regionens utövande konstnärer konsthantverkare och 

kulturarbetare kan ges möjlighet till återkommande utställningar eller konserter. 

  

                                                           

2 Källa: Region Kronoberg, Kulturplan för Kronobergs län 2015 - 2017 
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4. Samarbetspartners och intressenter 

Tillsammans med föreståndaren, kulturchef och de som kontaktats i utredningen har en 

rad intressenter och berörda av utställningshallen identifierats. Följande skiss kan 

illustrera vilka olika aktörer som på ett eller annat sätt möter eller har mött Alvesta 

kommuns utställningshall över tiden. 

 
Illustration av utställningshallens samverkansparter inom olika sektorer 

4.1  Kulturparken Småland 

VD och tillika docent i historia Lennart Johansson (uppvuxen i Alvesta) har samarbete 

med utställningshallen framförallt kring Hjärtenholms lantbruksmuseum som Alvesta 

kommun medfinansierar. Sedan ett år tillbaka pågår byggnadsvårdsutställningen om 

Härlöv som utställningshallen utformat. Föremål från Smålands Museum (som är en del 

i Kulturparken) används i utställningshallen. En vilja finns att Kulturparken och 

utställningshallen tillsammans ska utveckla Hjärtenholm med gemensamma 

utställningar, guidade visningar som skulle kunna vara parallella och bygga på 

varandra. Kulturparkens VD framför att utställningshallen har ett tydligt lokalt 

perspektiv med kulturforum och pedagogisk verksamhet som kan utvecklas, det saknas 

något likande i de andra kommunerna i länet.  
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4.2  Region Kronoberg 

Samordnaren för kulturfrågor Jessica Linde berättar att utställningshallens 

föreståndare medverkar i nätverk med kulturansvariga i länet, bl.a. om den regionala 

kulturplanen. I genomförandet av kulturplanen är kommunernas kulturverksamhet och 

kulturorganisationerna viktiga aktörer. Utställningshallen har genom sitt läge, som 

inkörsport till Alvesta och Kronoberg, genomslag hos människor och det finns en 

utvecklingspotential från kommunens sida. Lokalen har en potential för konstnärer och 

kulturskapare att kunna visa sig. Det är också en mötesplats för Alvesta kommuns 

utmaningar kring migration och integration. Det finns möjlighet att söka projektmedel 

för metodutveckling tillsammans med andra organisationer, kommunala 

utställningsverksamheter och museum, i och utanför länet. En sak kan vara att 

undersöka och förbereda och jobba med kommunen och integrationsfrågan i stort inte 

bara specifika utställningar. Regionens kulturansvarige välkomnar kommunens initiativ 

kring utställningshallens framtid och vill vara med. På vilket sätt får närmare kontakter 

på kommunens initiativ utvisa.   

4.3  Länsstyrelsen 

Länsantikvarie Heidi Wassi, som har tillsyn över det statliga byggnadsminnet 

stationsbyggnaden, är mycket positiv till att byggnaden är öppen för allmänheten.  

En skrift om byggnaden har gjorts (har gjort succé) som finns tillgänglig i utställnings-

lokalen. Alvesta kommun har bekostat en extra upplaga. Länsantikvarien är positiv till 

fortsatt utbyte och skulle gärna se en basutställning som presenterar  järnvägens och 

byggnadens betydelse i regionen.  

Ytterligare något som lockar folk att gå en trappa upp skulle vara bra, något att äta, i 

museivärlden talas om kombinationen kaffe, mat och utställning samt toalett. Det är en 

spektakulär häftig lokal som kan göras mer av. Det är mycket positivt med småskaligt.  

Länsstyrelsen som statlig representant har inte möjlighet att direkt medverka. 

4.4  Destination Småland 

Anna Sjödahl, har under sitt första år som VD inte haft någon direkt kontakt med 

utställningshallen men med kommunens turistansvariga. Det är inte självklart att 

utställningshallen är en reseangelägenhet i sig, en sådan måste vara spektakulär. 

Tidigare VD har diskuterat fråga om regionala centrala turistbyråer, där Alvesta station 

var en av dessa, men det är inte aktuellt just nu. Det är kommunen som väljer 

destinationsfokus, skulle stationen kunna vara mötespunkt, angöringspunkt till Åsnen? 

Är positiv till att på kommunens initiativ medverka vid ett möte med kulturansvarig 

samt näringslivs- och turistansvarig kring samarbetet om utställningshallen. 

Destination Småland kan bidra med kunskap om Småland, besöksnäring och länet, vilka 

styrkor som gör att folk ska komma hit, marknad, kulturuttryck och olika målgrupper. 
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4.5  Linnéuniversitetet 

Professor i historia, biträdande rektor Peter Aronsson har medverkat i samband med 

olika utställningar och besöker utställningshallen när stationen passeras. 

Utställningarna är varierande, unika och intressanta genom att föreståndaren letar fram 

och skapar kulturyttringar i det egna närsamhället och ger en bra bild av Alvesta. Det är 

en slags mellanform, ambitiös, kontinuerlig, undersökande som också speglar andra 

kulturyttingar som t.ex. japan, konstnärer, röstskolan, skolorna. Programverksamhet 

som den om sameland är unikt och gör platsen mer levande. Det är en väldigt fin 

verksamhet med platsbunden utblick, behövs någon som brinner för det, en person som 

står för det och är, inte slåss med det moderna. Det handlar om konst, historia, hembygd 

och kultur och att använda moderna uttrycksformer och ta tillvara företag.  

Linnéuniversitetets utbildningar för kulturledare och design har samarbete med 

utställningshallen. Vid några tillfällen har studenterna haft utställning, 

utställningsansvarig har varit handledare till student. 

4.6  Grimslövs folkhögskola  

Bodil Tallefors, lärare och ansvarig för konsthantverk/design utbildning (KHD) berättar 

att studerande varje år sedan 18-19 år tillbaka har utställning i utställningshallen i 

Alvesta järnvägsstation. Vi både börjar och slutar utbildningen i utställningshallen. Våra 

elever har som sista moment i utbildningen en utställning i utställningshallen. De som 

söker utbildningen vid folkhögskolan kallas til en intervju i utställningshallen där våra 

sista årselever guidar dem runt. Eleverna besöker också någon annan utställning, nu 

senast om Japan. Utställningshallen är väldigt trevlig, tillgänglig för alla som kan mötas. 

Det är roligare än konsthall. Lokalen har hög höjd med möjligheter och begränsningar i 

rummet som är utmanande och lärorikt, alla utställningar ser olika ut. Föreståndaren är 

spindeln som bokar lokal, tid och medverkar i intervjuerna med, är med och hänger 

utställningarna. Det är väldigt trevligt, läget är viktigt, alla från hela landet kan ta del av 

utställningarn. Utställningshallen sätter Alvesta på kartan.  

4.7  Antikvariatet Bokpärlan ideell förening 

Ordförande (sedan mars 2017) Robert Owen anför att det finns inte någon annan lokal i 

Alvesta att visa konst, hantverk och historia det är en profil. I dag är utställningslokalen 

en stor balustrad, det är visserligen lätt överskådligt men kunde vara mer avskärmat, 

som Stadium och Ikea gör, rösar en led, en stig med pilar på golvet som kan följas när 

man vandrar runt. Idag vet man inte var man ska börja. Innehållet, konsthantverkare, 

tänker att det måste finnas fler, kanske mer lokalhistoria då och då, hur är  det, hur var 

det? Utställningshallen är omistlig, i samarbete med Antikvariatet borde fler besökare 

kunna nås. 

4.8  Företagarna Alvesta 

Kassören Tommy Eriksson; Företagarna har samverkat med utställningar vid ett par 

tillfällen, planer finns på att fortsätta fler utställningar med lokala företag, med något 

års mellanrum. Utställningshallen har ordnat t.ex. kring slakteriet, bilhandlaren m.fl. 

Företagarnas ordförande har invigningstalat. Företagarna har bekostat en 

informationshylla i utställningshallen som används för företags- och turistinformation. 
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Företagen i kommunen kan i utställningshallen visa sin verksamhet för besökare och 

kommuninvånare. Samarbetet med föreståndaren lovordas. 

4.9  Alvesta kommuns näringslivsansvarige  

Ola Agermark har medverkat bl.a. som invigningstalare vid Företagarna Alvestas 

utställning samt vid vänortsutställningar. En av utställningshallens volontärer har gjort 

en karta över kommunens besöksmål som används i annonser. Utställningshallen ser 

näringslivsansvarige som besöksmål i kommunen med kulturella utställningar, inte 

bara målningar, och en viktig del av kulturutbudet. Utställningarna har enligt 

näringslivsansvigs mening (beskriver sig som lekman) väldigt bra klass. Dock är lokalen 

tveksam, den möter tillfälliga besökare som har tid över, t.ex. när ett tåg är försenat. En 

mer publik plats skulle kunna ge andra besökare. Utställningshallens funktion är rätt 

mycket och bör vara som den är. Samarbetet med folkhögskolan, design, gamla 

näringslivet, kanske att ta upp samtida eror i kultur, museer, upplevelser, stöttande till 

besöksmål i kommunen och andra näringar. Kopplingen till platsen, utveckling till att 

vara en del av centrum. Turistbyrån kommer kanske inte att vara en fysisk plats i 

framtiden. 

4.10 Arkitekt  

Katinka Schartau har en såväl yrkesmässig som vänrelation till föreståndaren och 

utställningshallen. Har medverkat som bollplank i olika utställningar, faktagranskat 

texter kring design, konst, kultur och arkitektur. Besöker gärna utställningarna såväl i 

professionen som privat. Har utformat av byggnadskulturutställningen om och i Härlöv. 

Har på föreståndarens initiativ medverkat vid möten i utställningshallen. 

Utställningarna är jättebra, otroligt bra och intressanta. Det är unikt att kunna hitta så 

mycket och nya saker, hela tiden, det är jättetrevligt med antikvariatet som lockar, jag 

tittar och köper böcker. Det är en kulturell samlingsplats med en infallsvinkel som kan 

locka personer från Alvesta och på genomresa. Kanske en vip-lounge (som SJ i 

Stockholm) med wifi, stol, kaffe, vatten och dagens tidning samtidigt som de kan 

exponeras för konst, kultur och näringsliv. 

4.11 Kulturentreprenör  

Erica Månsson har tidigare varit landstingets kulturchef, VD för Kulturparken Småland, 

kultur- och fritidschef i Halmstads kommun respektive Växjö kommun, och nu i eget AB 

inhyrd kultur- och fritidschef i Jönköpings kommun. Det är så fantastiskt bra, såå bra, 

tar utgångspunkt i det lokala med en internationell utblick i kulturarv, nästan alltid med 

dagsaktuella frågor och till små medel. Nyttjar platsen som en del av lokalsamhället. Här 

kan länets arena presenteras för de som stannar en kort stund. Fortsätt det unika 

konceptet i den anrika järnvägsstationen, kopiera inte någon annan konsthall, det finns 

inte något liknande. Länsmuseum presenterar kulturarvet, men utställningshallen är 

mycket mer inkluderande, särskilt med praktikanter som har ursprung från hela 

världen.  
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4.12 Reporter vid SVT  

Sten Winkvist, tidigare reporter vid SVT; besökare och vän till föreståndaren besöker 

utställningshallen regelbundet sedan första japanutställningen för 20 år sedan. Har 

gjort flera reportage för regional och riksTV på uppdrag av SVT redaktion. 

Jag är oroad för att det står och faller med Anders, hans egna arbetsinsats 

konstnärskunnande och kontakter blir svårt att ersätta. Han har dragit i mycket och 

slitit ovanligt mycket på obekväma arbetstider. Det är konst, kultur, högkvalitativt. 

Placeringen på järnvägsstationen ger Alvesta kommun och tätorten ett ansikte utåt. 

Önskvärt vore annonsering på plattformarna och på tågen, kanske på sätet framför? Det 

är märkligt glädjande att utställningshallen finns i Alvesta. Samröret antikvariatet och 

utställningshallen är värdefullt. 

4.13 Konstnär och caféentreprenör vid Hjärtenholms lantbruksmuseum 

Hampus Forss, har som elev vid Kronobergs folkhögskola haft en utställning. Anders 

Olsson kom till folkhögskolan och ville ha yngre från kommunen som kunde ställa ut 

med inriktning på konst. Mina alster fotades och när jag sökte till konstutbildningen i 

Umeå, där jag gick i tre år, använde jag bilderna. För mig innebar det att jag fick en bild 

av hur det fungerar att hänga och rådda en utställning, det var kul att se vad som händer 

bakom kulissen och själv fixa och göra utställningen. Det är en liten pärla där uppe, 

gäller läget, men också tillgängligheten för alla. Utställningarna är folkliga gemytliga, det 

är kul. Konsthall finns i Växjö, det är inte detsamma. Café skulle kunna vara en idé men 

inte i kombination med utställningarna, risken är att caféet tar över och konsten får 

hänga på väggarna runt om, utställningarna behöver sitt rum. Det är en himla fin lokal. 

Antikvariatet är också betydelsefullt. 

4.14 Anställda och arbetsmarknadsprojekt 

Fia Flink, Alvesta kommuns arbetsmarknadsavdelning, jobbade tidigare vid 

Arbetsförmedlingen och medverkade då i ett projekt tillsammans med Alvesta kommun, 

till att nuvarande timanställda fick anställning i utställningshallen. 

Två timanställningar i verksamheten inleddes som arbetsmarknadsprojekt och har 

därefter varit anställda till och från sedan 2014.  

Karin Åström har tidigare arbetat på Smålands museum och med registerhantering. 

Kombinerar timanställningen vid utställningshallen med andra uppgifter för kultur- och 

fritidsförvaltningen. Bygger utställningar, håller kontakter, visar och bemannar 

utställningarna, övrigt kring utställningarna samt information och stöd för volontärer. 

Resenärer på besök återkommer ofta till att ”utställningshallen i kombination med 

Antikvariatet är unik”. Genom att den fantastiska byggnaden visas upp och lockar med 

utställningar blir järnvägsstationen mer än en väntsal. Det är svårt att tänka sig 

verksamheten utan nuvarande ansvarig som ordnar allt med små medel. 

Benny Ask har varierande arbetsuppgifter, olika varje dag, sätter upp och tar ner 

utställningar, planerar och hämtar material och föremål samt bemannar 

utställningshallen. Ansvarar för facebook, instagram och utställningshallens 

information på kommunens hemsida. Medverkar vid introduktion för volontärer. V 
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Benny kombinerar timanställningen med vaktmästartjänst hos Italienska palatset. Ser 

en utveckling med utställningar i linje med dagens i kombination med ett café. Folk 

tycker det är trevligt med ett öppet stationshus där de upptäcker både utställningar och 

böcker som når en annan publik än i en annan byggnad. På sätt och vis är det en 

konsthall, som besöks av vanliga resenärer och alvestabor. En ny föreståndare måste få 

sätta sin prägel, vara kreativ och social. 

5. Omvärldsbevakning - andra utställningsverksamheter 

Inom ramen för utredningsuppdraget har utredaren och utställningsansvarig besökt 

och intervjuat ansvariga vid Ronneby kulturcentrum och Virserums konsthall. Valet att 

besöka just dessa var dels att de beskrevs likvärdiga och dels att de var möjliga att 

besöka på tidsmässigt rimligt geografiskt avstånd. Information har också samlats in från 

ytterligare några verksamheter som nämnts kunna jämföras med utställningshallen. 

Här följer först en kort sammanställning av några basuppgifter för djupstuderade 

verksamheter jämförda med Alvesta utställningshall. 

 Huvudman Lokalisering Lokal Lokalyta Personal Omsättning 

Alvesta 
utställningshall 

kommun 
19850 inv. 

järnvägsknut anrik 
järnvägsstation 

 
hyrd 

1,0 tjänst 
volontärer 

1 100 000 kr 

Ronneby 
kulturcentrum 

kommun 
29000 inv. 

stad f.d. industri +  
ny byggnad 

1680 m2 
kommun 

6,0 tjänst 4 200 000 kr 

Virserum 
konsthall 

ideell förening 
2700 medlem. 

landsbygdsort ny byggnad på 
tid industriomr 

1600 m2 
föreningen 

2,75 tjänst 
0,9 timanst 

5 500 000 kr 

 

 Finansiering Uppdrag Planering Marknadsföring Samarbete 

Alvesta kommun utställningar halvårsvis 
ad hoc 

Annons, affisch, 
hemsida, facebook 

föreningar, region, 
museum m.fl. 

Ronneby kommun 
regionalt 
uppdrag 

konstutställning 
kulturarrangemang 
konstregister 

kulturplan  
1-2 års plan 

Fritid/Kulturbroschyr 
Hemsida 

Visit Blekinge  
Visit Ronneby 
Konsthallar m.fl. 

Virserum medlemsavgifter 
kommunbidrag 
projektbidrag 

konstutställningar 
turistbyrå 

årsvis, flerår Broschyr, hemsida 
Utställningskatalog 

Kommun, region, 
föreningar, konstnärer 
m.fl. 

 

5.1  Ronneby kulturcentrum  

Ronneby kulturcentrum är en del av fritids- och kulturförvaltningen och dess nämnd. 

Medel till verksamheten äskas av nämnden i kommunens budget. 

Organisationstillhörigheten i kommunen har varierat över åren. På senare år har avtal 

och formella frågor stramats upp. Personalen består av sex heltidsanställda, fasta 

tjänster, enhetschef, kultursekreterare, marknadsföring/kulturassistent, 

kulturassistent, vaktmästare samt tekniker. Driver hembygdsmuseum, skolmuseum, 

stor samling föremål av gjuten malm i kommunens lokaler samt kulturskola. Anordnar 

mångkulturella caféer, programverksamhet, kulturskola med programverkstäder och 

samarbete med bibliotek. Många visningar för skolor, SFI m.m. Verkstäder för textil, 

tryck, grafik, emalj finns i byggnaden, som ursprungligen var till för konstnärers 
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utbildning. Nu är det svårt att få kurserna att gå ihop ekonomiskt. Verkstäderna 

används för skolor, gymnasium och folkhögskolor. Har drivit ett Östersjöprojekt ”Art 

line” som en av 14 parter i fem länder. Köper ibland in curatorer. Utställningar 

organiseras, planeras och designas av enhetschefen och personalen. Nämnden har 

initierat en utställning vid ett tillfälle. Ronneby kulturcentrum har regionalt 

konstuppdrag, är konstresurscentrum med viss finansiering från Region Blekinge och 

också för integrationsprojekt och från Svenska Institutet. I budgeten ingår 240 000 kr 

till marknadsföring, 50 000 kr arrangemang, 400 000 kr utställningskostnader (MU 

avtal bl.a.) 40 000 kr inköp av konst samt 18 000 kr för samarbetet i Visit Blekinge. 

Utmaningen anges vara att få ungdomar med i verksamheten. Det finns ett tydligt 

program för utställningar som utvecklas varje år. Ett mål är att konstnärer skall ha bra 

förutsättningar att bo och leva i Ronneby kommun. I konstskolan erbjuds bild och form i 

tre grupper. Avgiften är 400 kr/termin för 7 - 15 år. Kreativ ateljé nio träffar för 

ungdomar 16 – 20 år är avgiftsfri. Kulturcentrum sätter Ronneby på kartan. Arbetar 

med samtidskonst men också design, form, slöjd, möbler, konsthantverk.  

Ansvarar för konstregister och inköp av konst.  

Enhetschefen, som är ansvarig för kulturcentrum, har textilutbildning, eget 

konstnärskap, ett år på Capellagården och erfarenhet från museum, som 

textilkonservator samt hemslöjdskonsulent. 

5.2  Virserums konsthall ideell förening  

Virserums konsthall startade på initiativ av lokala konstintresserade. Verksamheten 

drivs på uppdrag av föreningsstyrelsen och årsstämman av tre anställda, totalt 2,75 % 

årstjänster; en chef, en producent och en ansvarig för ekonomi, personal, café och 

medlemsregister. Inträdet 100 kr inkluderar medlemskap och inträde hela året. Har en 

utställningsplan med temautställning trä var tredje år, textil, broderi var tredje år och 

det tredje året varierar, t.ex. kärlek, dans m.m. Finns flera utställningslokaler i den 

nybyggda byggnaden på det gamla industriområdet, liten lokal med två utställningar 

per år, stor lokal med två utställningar per år, två studios med 5-6 utställningar per år. I 

budgeten ingår 200 000 kr att använda till konstnärer i enlighet med MU avtalet.  

5.3  Andra med liknande verksamhet 

Italienska palatset, Växjö, är en ideell förening som för närvarande (år 2017) har 25 

yrkesverksamma medlemmar inom ett brett spektrum av konstarter: bildkonst, 

fotografi, konsthantverk, design, keramik, glasformgivning, poesi, konstpedagogik, 

nutida musik och komposition. Målet är att tillhandahålla arbetslokaler för 

professionella konstnärer. Delfinansieras av Växjö kommun och Region Kronoberg 

(källa Kulturplan för Kronobergs län). Arrangerar utställningar, föreläsningar debatter, 

poesi- och musikarrangemang, seminarier, fortbildning och kurser i samverkan med 

olika – främst regionala – aktörer. Ateljéföreningen bedriver också ett internationellt 

utbytesarbete med konstnärer som tidvis arbetar i vår gästateljé́ och har utställningar i 

vårt galleri. Benny Ask, vaktmästare, berättar att en curator är ansvarig för 

verksamheten, samlar idéer och kontakt med intresserade. Tre utställningar anordnas 

per år, mars – april, maj samt sommaren. Restaurangen i byggnaden, Italienska palatset, 

på Sigfridsområdet i Växjö, hyrs av Macken ek. för. som serverar arabisk och somalisk 
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mat under tisdag – fredag. Marknadsföring som Benny är ansvarig för sker på facebook, 

instagram och hemsida.  

Wanås Konst är en internationell skulpturpark och centrum för konst och lärande som 

drivs av den ideella Stiftelsen Wanås Utställningar. Här skapas, presenteras och 

förmedlas internationell samtidskonst med inriktning på skulptur och installation. Varje 

år bjuds internationella konstnärer in för att skapa konst i parken. Det finns idag 70 

permanenta konstverk i samlingen – producerade för Wanås Konst. 

Kulturen i Lund är en kulturhistorisk ideell förening (3271 medlemmar) som förvaltar ett 

flertal museer och friluftsmuseer i Skåne. Verksamheten har en styrelse där finansiärer som 

Region Skåne och Lunds kommun utser representanter tillsammans med de som årsmötet 

utser. Finansieras också med en rad gåvor och testamenten årligen. 20 utställningar med 

235 000 besökare, programverksamhet, fortbildning av lärare, visningar, barnkalas m.m. 

Botkyrka konsthall drivs av kommunen med utställningsrum i Tumba, internationellt 

program där konstnärer bjuds in, mötesplats Fittjaköket, ateljé med workshops, visningar 

och upplevelser samt sommarjobb. I uppdraget ingår att ge nyanlända utökade möjligheter 

att genom delaktighet i kultur- och fritidsverksamhet systematiskt inkluderas i ordinarie 

verksamhet. Ansvarar för konstsamling, 1 % anslag samt driver X-ets museum.  

Erbjuder tillgängliga visningar på teckenspråk och olika språk via audioguide. Botkyrka tar 

inte inträde. Marknadsföring via nyhetsbrev och facebook. 

I kulturskolan kan alla invånare upp till 20 år delta för att prova på och utvecklas inom 

musik, dans, teater och bild/form. Räknar med att totalt inom samtliga delar skall 20 % av 

de unga delta i kulturskolans verksamhet. Avgiften är 350 kr samt 100 kr för material 

gällande minst 12 lektioner per termin.  

Budgeten för kultur är 51,3 miljoner och med intäkter på 7,5 miljoner, nettobudget 43,7. 

Botkyrka kommun har 89 374 invånare varav ca 19 000 mellan 3 och 20 år. 56 % är själva 

eller båda föräldrarna födda utanför Sverige. Arbetslösheten uppgår till 5,3 %. 

Växjö kulturskola som drivs av Växjö kommun erbjuder musik, bild, teater och dans. 

Bildeleverna har utställning i konsthallen. Inför ansökan har kulturskolan öppet hus. 

Avgiften 950 kr per termin innefattar minst 28 lektionstillfällen per läsår. 

6. Analys och slutsatser 

Sammanfattningsvis är samtliga informanter, såväl regionala aktörer och universitet 

som professionella och lokala besökare och samarbetsparter överens; Alvesta 

kommuns utställningshall är unik i sitt slag. Det handlar om kultur i dess vida 

bemärkelse, som tar tillvara det lokala med utblickar globalt och nationellt. 

Verksamheten har viktiga pedagogiska inslag där kommunens invånare i olika åldrar 

berörs, inte minst förskolor, skolor och undervisning med introduktion av nya svenskar. 

Regionens folkhögskola som utbildar blivande konstnärer, arkitekter och 

kulturarbetare använder årligen utställningshallen för sin verksamhet. Kombinationen 

utställningar, vernissage och musikinslag ger kulturutövare tillfälle att möta en publik. 

Utställningarna ger tillfälle att visa stationsbyggnaden och är en inkörsport till Alvesta 

och länet för de som anländer med tåg. 
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I avsnitt 6.2 redovisas en SWOT-analys med sammanställning av den information som 

inhämtats i utredningen.  

Utvecklingsbara delar som anges är att kombinera utställningarna med ytterligare skäl 

att besöka övervåningen på Alvesta järnvägsstation; något att äta, tillgång till wifi, 

tidning (digitalt) en stol att vila på och en toalett. 

Marknadsföringen för att nå besökare både kommuninvånare och besökare behöver 

förstärkas i samarbete med kommunens marknadsföring, näringslivet, föreningar, 

Region Kronoberg, länets övriga kommuner, hyresvärden och  

Den översiktliga informationssökningen efter en likvärdig verksamhet har inte lett till 

att en utställningshall med ett liknande läge (vid en järnvägsknut, vid stambanan) eller 

uppdrag, fritt utifrån lokalsamhället, kulturarv som speglas i det moderna samhället. De 

utställningsverksamheter som vi har kunnat ta del av är antingen avgränsade till ren 

konst eller avsevärt större och drivs av större kommun med en vittomfattande budget. 

Konsthallar och verksamheter som drivs av konstintresserade eller professionellt 

utövande konstnärer i föreningsregi är inte jämförbara i uppdrag, målgrupp och 

genomförande. Det närmaste i likheter är Ronneby kulturcentrum som har uppgifter 

som påminner om de som Alvesta kommuns utställningshall har eller de behov som 

kulturansvarig redovisat. Förutom erfarenheter kring organisering, personal och 

kompetens kan Ronnebys regionala uppdrag och därmed följande finansiering från 

Region Blekinge vara lärorikt.  

6.1  Verksamheten och dess utveckling 

Informanterna i utredningen bekräftar den bild av utställningshallen som ges i 

utredningen, det finns behov av att politiskt fastställa framtida mål och vision för 

verksamheten som en del av Alvesta kommun, inte bara kulturverksamhet utan även 

marknadsföring, information och näring. För att utveckla och forma uppdraget behövs 

samverkan inom kommunen. 

En framtida organisation bör fastställas med en fast personalstyrka utifrån det uppdrag, 

mål och visioner som beslutas. I planeringen av personalstaben behövs olika 

kompetenser och även tillräcklig bemanning för att täcka de öppettider som beslutas. 

Olika gränssnitt till länets kulturverksamhet kan utvecklas eller begränsas. Kommunen 

bekostar del av Hjärtenholms lantbruksmuseum som drivs av Kulturparken Smålands 

museum. Utställningsansvarig har över tiden medverkat i museets utställnings-

verksamhet. Kulturparken är intresserade av ett närmare strukturerat samarbete. 

Riksdagsmannagården som förvaltas av kommunens fastighetsbolag, Allbohus, är en 

kulturmiljö som kan innefattas i utställningsansvarigs uppdrag. En fråga är om guidade 

visningar vid Hjärtenholm och Riksdagsmannagården ska ingå i utställningshallens 

uppdrag. 

Konstregistret för Alvesta kommun har inte uppdaterats sedan 1990-talet och finns i 

form av ett pappers/kortregister. Befintlig konst och kulturhistoriska minnesmärken 

finns på olika platser i kommunens lokaler och utomhus, totalt finns mer än 600 alster. 
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Vanligt idag är att använda ett digitalt register som smidigt kan uppdateras, på den plats 

där varje alster finns. Tidsutrymme och kompetens för registerhållningen behöver 

bevakas vid rekrytering av personal. 

Kulturmiljöansvaret är en del av kultur- och fritidsnämndens ansvar inom 

samhällsplaneringen och torde rymmas inom kulturansvarigs uppdrag i samarbete med 

utställningsansvarig. 

En framtida kulturskolas uppdrag kring bild och form bör formas utifrån de behov som 

identifieras på området. Kompetens och tid inräknas och bevakas vid rekrytering av 

personal. 

Utställningshallen har visningar för unga i olika åldrar, gör utställningar som flyttas till 

boenden för äldre samt nya svenskar som introduceras i samhället. Detta innebär behov 

av pedagogisk kompetens. 

Professionella kulturarbetare och konstnärer ges tillfälle att ha utställningar och att 

bidra med kompetens i utställningsverksamheten. Medel enligt gällande så kallade MU-

avtal behöver avsättas i utställningshallens budget. 

Café – om beslut fattas att komplettera med någon form av serveringsverksamhet vilket 

flera informanter förordar – behöver utställningshallens hyrda lokaler utökas. Ställning 

behöver också tas till hur café-verksamheten ska bedrivas, ska den läggas ut på 

entreprenad eller bedrivas i egen regi.  

Toalett – den toalett som idag finns för besökare är bevarad i någon form av nostalgi 

från svunna tider. Toaletten behöver uppgraderas när det gäller hygien och 

moderniseras men med varsamhet. I utställningshallens resurser behöver läggas in 

erforderlig städning av toaletten så att denna med stolthet kan erbjudas besökare. 

Stol, wifi och tidning – på vilka villkor kan utställningshallen erbjuda besökare en stol 

och tillgång till uppkoppling för att läsa tidning med mera och är det önskvärt? 
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6.2  SWOT-analys Alvesta kommuns utställningshall 

 fördelaktiga ofördelaktiga  
In

te
rn

t 
i e

ge
n

 o
rg
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at
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STYRKOR  

Öppen, levande & udda möteslokal 
Läget, Tillgänglighet 
Kontaktnätet 
Bemötande, förhållningssätt 
Media uppmärksammar gärna 
De som hittar hallen kommer tillbaka 
Verksamheten unik 
Kombination med Antikvariatet 
Öppna tittvänliga utställningar  
Introduktion för konstnärer 
Introduktion till arbetsmarknaden 
Internationella volontärer 
Arbetsuppgifter för arbetsprövning 
Bra introduktion till svenska, integrering  
Samlad kunskap kring kulturarv & konst 
Förvaltningsledningens positiva 
inställning 
Mängd, bredd och djup i utställningarna 
Delaktighet från föreningar & 
medborgare 
Väl dokumenterade utställningar 

SVAGHETER 

 
Enbart en fast tjänst – oklar 
personalsituation 
Ansvarig i pension inom kort. 
Oklara resurser 
Okänd bland många Alvestabor 
Många resenärer hittar inte upp till hallen 
Svag skyltning 
Saknar strukturerad marknadsföringsplan 
Strukturell marknadsföring av hemsida 
Saknas en strukturell politisk uttalad vilja – 
efterfrågas verksamhetens resultat? 
Saknas verksamhetsmål och mått antagna 
av kommunfullmäktige (gäller all 
kulturverksamhet utöver biblioteket) 
Saknas uppföljning i kommunens 
årsredovisning 
Saknas dokumentation av arbetssätt 

Ex
te
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t 
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m
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r 
o
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ka
r 

MÖJLIGHETER 

 
Kommunens och Regionens behov av att 
marknadsföra sig – Ansiktet utåt 
 
5000 passerar dagligen 
 
Byggnadsminne, Lst positiva 
 
Utvecklingsbart: NYTT Café 
Utgå från tidigare användning som 
järnvägsrestaurang 
 
Regionala aktörer positiva 
 
Finns utrymme för fler besökare 
 
Basutställning om 
järnvägsstationen/byggnaden 
 
Erbjud 4 k i museums kod:  
konsumera, kultur, kissa, kaffe 

HOT 

 
Dålig skyltning –  
begränsningar formulerade av 
fastighetsägare 
 
Besökare hittar inte upp i hallen 
 
Saknas marknadsföring som besöksmål – 
skulle skyltning vid väg 25 och 126 vara 
möjlig? 
 
Ytterligare lokaler behöver tas i anspråk för 
att erbjuda museums fyra k (fr.a. café) 
 
Öppen offentlig plats – kontra säkerhet 
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Bilaga 1 

Sammanfattning av delrapport 1 om utställningshallen - nuläge 

 

Alvesta kommun har sedan 1997 en 

utställningshall på andra våningen i 

järnvägsstationens tidigare vänthall. Verksamheten 

leds och genomförs av en föreståndare med rötter 

som möbelsnickare och konsthantverk. Idéerna 

flödar och tillsammans med kommun- 

invånare, föreningar, företag och myndigheter 

anordnas minst fem utställningar årligen. 

Utställningarna tar fasta i människors vardag och 

har ambitionen att nå såväl Alvestas besökare som invånare. Till sin hjälp har 

utställningsansvarige varje år ett 10-tal praktikanter som i verksamheten får möjlighet att 

visa sin arbetsförmåga. Varje dag passerar omkring 5000 personer Alvesta, av dem 

beräknas varje dag ett 60-tal personer hitta upp till andravåningen för att ta del av 

utställningsverksamheten. Flera utställningar flyttas varje år till kommunens bibliotek 

respektive serviceboende i Moheda och Vislanda samt Riksdagsmannagården. 

Utställningar har också visats i Regionens lokaler i Växjö. Utställningshallens 

samverkansparter är kulturinstitutioner och personer verksamma i kommunens föreningar 

och företag. Alvesta kommun har genom åren visat sin egen och kommuninvånarnas 

verksamhet. Allbohus var initiativtagare till verksamheten tillsammans med 

utställningsansvarig som har varit den samma alla de 20 åren. Utöver ansvaret för 

utställningarna har föreståndaren medverkat i kommunens vänortsutbyten, olika 

kulturuppdrag samt i länets kulturverksamhet. Nära samarbetspartner är Kulturparkens 

Smålands museum, som med Alvesta kommuns stöd driver Hjärtenholms 

lantbruksmuseum.  

Detta är sammanfattningen av första rapporten som Alvesta kommun beställt om 

utställningshallen, en nulägesbeskrivning, andra delen är omvärldsanalysen i rapporten 

ovan, som kommer att följas av tre alternativa förslag till framtida verksamhet i 

delrapport 3. 

 

 

 

Citat av utställningshallens 

föreståndare Anders Olsson.  

  

“Få människor att stanna upp, titta och 

tänka, nästan allting är intressant.  

Det handlar om att träna sitt sinne.” 
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Intervjuade i utredningen          Bilaga 2 
 

Peter Aronsson, professor i historia, tf. rektor   Linnéuniversitetet 

Jessica Linde, samordnare kulturfrågor     Region Kronoberg 

Heidi Wassi, länsantikvarie       Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lennart Johansson, docent historia, VD    Kulturparken Småland 

Anna Sjödahl, VD          Destination Småland 

Robert Owen, ordförande , intresserad besökare Antikvariatet Bokpärlan 

Tommy Eriksson, styrelsen       Företagarna Alvesta 

Katinka Schartau, arkitekt       Egen företagare 

Sten Winkvist, reporter SVT, vän, intresserad  Alvestabo      

Hampus Forss           Konstnär, driver Hjärtenholms café 

Bodil T allefors, ansvarig designutbildning   Grimslövs folkhögskola  

 

Ola Agermark, näringslivsansvarig     Alvesta kommun 

Fia Flink, arbetsmarknadsenheten     Alvesta kommun 

Anders Olsson, föreståndare, utställningshallen  Alvesta kommun 

Benny Ask, timanställd, utställningshallen   Alvesta kommun  

”-                   också 50 % vaktmästare vid    Italienska palatset, Växjö 

Karin Åström, timanställd, utställningshallen  Alvesta kommun 

 

Samtal med 

Annika Nilsson, verksamhetsledare     Leader Linné Småland 

Eva Ingvarsson, kultur- och fritidschef    Alvesta kommun 

Simon Herlitz, kulturchef        Alvesta kommun 

 

Besök tillsammans med Anders Olsson 

Ronneby kulturhus 

Virserums konsthall 

 


