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Kultur- och fritidsnämnden vill göra Växjö till en kulturmetropol i 
regionen med en kulturverksamhet som får genomslag även nationellt 
och internationellt. Kultur- och fritidsnämnden vill skapa förutsättningar 
för ett rikt och myllrande kulturliv präglat av öppenhet, delaktighet, 
upplevelser, bildning samt av reflektion, fördjupning och utveckling.  

Kulturverksamheten ska visionärt och profilerat medverka till att forma 
det goda framtida samhället med utgångspunkt från den samlade bas 
av kunskap och kulturyttringar som växt fram under seklers gång. 
Kultur- och fritidsnämnden ser föreningar, nätverk, organisationer, 
enskilda och andra aktörer som basen i kommunens kulturliv och 
betraktar deras insatser som särskilt viktiga ur demokrati- och 
aktivitetssynpunkt.   

Det professionella kulturlivet säkerställer kontinuitet och konstnärlig 
kvalitet och står för ett kulturutbud för alla samhällsgrupper inom 
kommunen oavsett ålder, ursprung och kön. Särskilda satsningar på 
större kulturevenemang är av väsentlig betydelse i ambitionen att göra 
Växjö till en kulturmetropol med lyskraft.  

 
 
Direktservice syftar till att ge nära service till kulturaktörer genom 
rådgivning, samtal samt snabba beslut då det gäller ekonomiskt stöd.  
Stödet ges för kulturinsatser över hela det konstnärliga fältet musik, 
teater, film, dans, konst med mera. Särskild prioritet har insatser riktade 
mot barn och ungdomar.  
Direktservice kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Ansökan 
ska bygga på ideellt arbete.   

Ansökan görs, via e-tjänst på vaxjo.ibgo.se, löpande under året, senast 
två (2) veckor innan kulturinsatsen. Beslut tas senast två (2) veckor efter 
det att ansökan lämnats in. Max belopp att söka är 50 000 kr. Stödet kan 
även utbetalas som förlustbidrag.  

Redovisning med verifikationer görs senast en (1) månad efter insatsen 
slutförts varefter beviljat stöd utbetalas. Hela eller delar av stödet kan 
efter beslut utbetalas i förskott. 

För mer information och rådgivning kontakta Växjö kommun  
telefon 0470-410 00 och be att få prata med någon om Direktservice 
kultur. 

Programförklaring

- Direktservice 

Former för kulturstöd 
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Du ansöker om stödet via e-tjänsten på vaxjo.ibgo.se 

Stödets syfte är att ge reella möjligheter till utveckling och förnyelse av 
kulturlivet. 
En kulturaktör kan, i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen, ansöka om 
stöd till större tidsbegränsade kulturprojekt. Särskilt prioriteras projekt för och 
med barn och ungdomar och/eller projekt som karaktäriseras av nytänkande 
och utveckling. Endast sådana projekt som ej prövats tidigare kan komma 
ifråga. Tid för utbetalning fastställs för varje enskild ansökan. Obligatorisk 
ekonomisk redovisning med uppgift om måluppfyllelse ska inlämnas senast 
två (2) månader efter att projektet är genomfört.  
Kontakta  Växjö kommun telefon 0470-410 00 och be att få prata med någon 
om ett kulturprojekt. 

Ansökan görs via e-tjänsten på vaxjo.ibgo.se.  
Syftet med stödet är att ge goda planeringsförutsättningar och skapa stabilitet 
för föreningsliv och andra aktörer. 
Ett antal föreningar och organisationer har ett långsiktigt kulturstöd om 
2 – 3 år. Verksamhet som omfattas av det långsiktiga stödet utgör basen för 
kulturlivet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden avgör vilka som kommer 
ifråga för ett långsiktigt stöd och anger särskilda villkor för var och en i 
dialog med respektive kulturaktör. Särskilt prioriterade områden är barn- och 
ungdomsverksamhet, tillgänglighet och nya grupper, kulturarvet och kultur 
i hela kommunen. Årsvis uppföljning sker genom samtal och redovisning av 
måluppfyllelse och ekonomi.  
För mer information kontakta Växjö kommun telefon 0470-410 00 och be att få 
prata med någon om Långsiktigt kulturstöd.

 
Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att ta del av samtliga 
räkenskaper hos kulturaktör som uppbär kulturstöd samt att återkalla beslut 
om villkoren för dessa ej uppfylls.  
Vid marknadsföring av insatser och projekt ska tydligt framgå att insatsen eller 
projektet stöds av Växjö kommun. 
 
 

- Kulturprojekt

- Långsiktigt kulturstöd 2 – 3 år

Särskilda upplysningar
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Antaget av kulturnämnden i Växjö kommun i § 53/2005.



BESÖKSADRESS: Västergatan 15
POSTADRESS: Box 1222, 351 12  VÄXJÖ
TELEFON: 0470-410 00
E-POST: kultur-fritid@vaxjo.se
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