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Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet  
Tid: 2016-04-12 09:00-11:10 

 
Plats: Malin Wengholms tjänsterum 

§18 Side-Show, publikation och kunskaps-
sammanställning 
Diarienummer: RJL 2015/2369 
 
Beslut Presidiet föreslår nämnden att besluta 

• Projektet ”Side-Show”, publikation och kunskaps 
sammanställning projekttiden 2016-08 – 2017-05, beviljas 
regionala projektmedel ur Regional utvecklings medel 
enligt följande: 

  
 År: 2016 14 625 kr 
       2017 104 625 kr 
        
Sammanfattning 
Projektet handlar om att göra en publikation och 
kunskapssammanställning i samband med utställningen Side-
Show. Utställningen har fått utvecklingsbidrag från Utbildning 
och kulturs budget tidigare. Man vill här fånga upp de 
erfarenheter man gör kring utställningen i en publikation för att 
visa hur man kan skapa socialt engagerad konst utanför 
storstäderna. 
 
Beslutet skickas till:  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 
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näringsliv och attraktivitet  
Tid: 2016-04-12 09:00-11:10 

 

Malin Wengholm Torbjörn Eriksson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Charlotte Jerkelund 
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Regionledningskontoret   

Regional utveckling 

Lena Bohman Hjelmstedt 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet  

Side-Show, publikation och 
kunskapssammanställning  

Förslag till beslut 

 Projektet ”Side-Show”, publikation och kunskapssammanställning 

projekttiden 2016-08 – 2017-05, beviljas regionala projektmedel ur 

Regional utvecklings medel enligt följande: 

  

 År: 2016 14 625 kr 

       2017 104 625 kr 

        

Sammanfattning 
Projektet handlar om att göra en publikation och kunskapssammanställning i 

samband med utställningen Side-Show. Utställningen har fått utvecklingsbidrag 

från Utbildning och kulturs budget tidigare. Man vill här fånga upp de 

erfarenheter man gör kring utställningen i en publikation för att visa hur man kan 

skapa socialt engagerad konst utanför storstäderna. 

  

Information i ärendet 
Föreningen som söker medel är en ideell förening HICCUP (Hub for Independent 

Curators and Creatives United in Production) som arbetar med 

kunskapsförmedling inom samtidskonst. Ett av syftena med publikationen är att 

sprida nya erfarenheter och kunskaper som sprids till så många som möjligt och 

kan vara en modell för andra kommuner och regioner. 

Beslutsunderlag  

 Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

 Checklista  
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Beslutet skickas till  
Föreningen HICCUP 

Utbildning och kultur 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  

Regiondirektör 

  

Ulrika Geeraedts 

Regional utvecklingsdirektör 
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Region Jönköpings län 
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping  
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping 
www.rjl.se  

 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: Side-show:s publikation och kunskapssammanställning  
Projektägare: HICCUP  
År och månad för projektstart: 201608    
År och månad för projektavslut: 201705  
Status: Nytt  
 
 
Tidigare beslut: -  
 
Utbetalda medel: -  
 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
Projektet är kopplat till projektet Side-show som tidigare fått utvecklingsbidrag från 
Utbildning och kultur via ANA-nämnden. Denna ansökan gäller den 
kunskapssammanställning som man vill göra av konstprojektet. 
 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur: 
Visa på att det finns konst även utanför storstäderna och göra en sammanställning för att det 
ska kunna göras fler liknande projekt i framtiden. Publikationen ska presentera en 
fördjupning av hur samarbetet sett ut och vill stärka samtidskonsten och kulturlivet i 
regionen. 
 
Ansökan är kopplad till följande områden: 
Arbetsmarknad/näringsliv  ☐ 
Utbildning/forskning  ☒ 
Attraktivitet   ☒ 
Infrastruktur   ☐ 
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Avstämning har skett med andra enheter inom RJL (Utbildning och Kultur, Folkhälsa 
eller Kommunal utveckling: Ja med Utbildning och kultur 
 
 
 
 
Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet): 
Aneby  ☐ Nässjö  ☒  
Eksjö  ☒ Sävsjö  ☐  
Gnosjö ☐ Tranås  ☐  
Gislaved ☒ Vaggeryd  ☐  
Habo ☐ Vetlanda   ☒  
Jönköping ☐ Värnamo ☐  
Mullsjö ☐ Län ☒  
 
Jämnställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt. Beskriv 
arbetet i projektet kopplat till jämnställdhet (ex. särskilda insatser för ökad 
jämnställdhet): De konstnärer som deltar i projektet arbetar bl.a. med frågor kring 
jämställdhet. 
 
Miljö, integration och mångfald samt folkhälsa är också ett verktyg som 
beaktas i ansökan. Beskriv arbetet i projektet kopplat till dessa horisontella 
kriterier (ex. särskilda insatser för ökad miljö, integration och mångfald): 
Den del av konstprojektet som äger rum i Gislaved kommer att handla om integration 
och invandring. 
 
Beskriv om/hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller endast 
folkhälsoenheten): 
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
 
 
 

Medelsbeslut 
År 2016  14 625 kr  Medel: Regional utvecklings  
      2017  104 625 kr                
      2018  0                
      2019  0                
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Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
 
Utbetalningsprognos 
År 2016 beräknar vi att betala ut: 14625 kr. 
 
2e Nationell strategisk prioritering 
08E Nationell ämneskategorisering 
Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År År  
Kostnader 2016 2017 20 20 Totalt 
Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
Lönekostnad per timme: 

 86 750   
 

      

Externa tjänster  28 000   28 000 
Lokalkostnader      
Investeringar (gäller inte medel 
från Region Jönköpings län) 

     

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

29 250 62 000   91 250 

Indirekta kostnader (specificera 
i bilaga) 

     

Summa kostnader 29 250 176 750   206 000 
Intäkter      
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

 5500   5500 

Privata bidrag i annat än 
kontanter 

 27 000   27 000 

Summa (A) 29 250 209 250   
 

238 500 

 
 

 År År År År  
Finansiär 2016 2017 20 20 Totalt 
Region Jönköpings län 14 625 104 625   119 250 
Egen insats  86 750   86 750 
Sponsring 32 500    32 500 
      
      
      
      
Summa (B)     238 500 
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Förutsättningar för beslutet 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala 
projektmedel gäller, se www.rjl.se. 
    

http://www.rjl.se/
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