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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: Iospiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande 

samhälle 
Projektägare: Share Music Sweden, ideell förening 

År och månad för projektstart: 2014-01-01 
År och månad för projektavslut: 2014-12-31 
Status: Nytt 

l Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 
Projektet utgår från de resultat och den utvecklingspotential som har utkristalliserat 
sig under det forstudieprojekt som ägt rum 2013. Projektet fokuserar på tre delarn

råden: Att etablera sommarkursen i lönköpings internationellt, Att utveckla ett kon
vent fcir scenkonst utifrån konceptet sommarkurs, Att öka Share Musics kulturexport 
av kurser/workshops. 
Kurserna är öppna fcir alla - med eller utan funktionsnedsättning. Kulturellt intresse

rade kan under professionellledning arbeta i workshopform - antingen i fortbild
ningssyfte eller fcir sin egen del. 

Konven vänder sig till alla som är intresserade av ett kollaborativt arbetssätt och dess 
betydelse fcir en ökad inkludering i samhället. Exempel på beslutfattare och tj änste
män: inom offentlig sektor, studieförbund, utbildningsväsende, kultursektorn, funk
tionshinderrörelsen etc. 
Kulturexport kan ske till medlemmar i VOl (Ryssland) och Lebenshilft respektive 
Barner 16 (Tyskland). 

Inom ramen fcir projektet ska genomforas en planeringsresa till Ryssland, två studie
resor till Tyskland och Wales. En dialog ska ske med Smålands Turism AB. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036 10 75 571 Fax: 036 10 20 161 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se l Twitter: @regionforbjkpg 

Datum 

Beteckning 

R19013 
Antal sidor 

1(3) 



Referens 

Britt Wennerström, 036-102013 
0706-384158 

~'& • .,~, 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS 
En särskild koppling finns i målet En öppnare region där tillgänglighet är ett nyckelord. 
Projektet genomsyras av tillgänglighet utifrån en mängd aspekter. Projektet har en stark 
koppling till delstrategin Ett inkluderande samhälle, då det berör utbildning och synliggör 

hur man ger människor lika möjligheter att delta i samhället med kultur som utgångspunkt. 
En koppling till delstrategin En globallivsmiljö är given då det internationella perspektivet 

är en väl integrerad del i verksamheten. Kopplingen till Smålands Turism AB är viktig och 
kommer att implementera event genom befmtliga marknadsföringskanaler. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS 
Kunskap och kompetens: ~ Positiv O Neutral O Negativ 

Kommunikationer: O Positiv ~Neutral O Negativ 

Innovation: ~ Positiv O Neutral O Negativ 

Klimat och energi: ~ Positiv O Neutral O Negativ 

Attraktivitet: ~ Positiv O Neutral O Negativ 

Globalisering: ~ Positiv O Neutral O Negativ 

Regional kraftsamling och ledarskap: O Positiv ~Neutral O Negativ 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Efter att ha haft en gemensam diskussion och en ekonomisk bedömning har gjort 

föreslås regionstyrelsen avsätta 400 000 kr av 1:1-medel for år 2014 enligt inkom

men ansökan. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 
Ansökan om utbetalning ska göras två gånger och då senast den 31/12 2014. 

Kontinuerligt samråd ska ske med Smålands Turism AB och dokumenteras. 

Medelsbeslut 
År 2014 400 000 kr RF--Medel 

Beslutet motsvarar l 00 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 
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Utbetalningsprognos 

År 2014 beräknar vi att betala ut: 400 000 kr. 

Nationell strategisk prioritering 

Nationell ämneskategorisering 
OECD-grupp 
OECD-ärnne 

Finansiering 
Budgeten får projektet ser ut som följer: 

År 

Kostnader 2014 

Egen personal 265 000 
(inkl. sociala avgifter) 

Antal timmar: 
l 064 

Lönekostnad per timme: 
249 

Externa tjänster o 
Lokalkostnader o 
Investeringar (gäller inte medel o 
från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 135 000 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 400 000 

Intäkter o 
Summa 400 000 

År 

Finansiär 2014 

Regionförbundet 400 000 

Summa 400 000 

År 

20 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

År 

20 

o 
o 

Förutsättningar för beslutet 
Regionfårbundet medfinansierar projektet 2014. 

År 

20 Totalt 

o 265 000 

o o 
o o 
o o 

o 135 000 

o 400 000 

o o 
o 400 000 

År 

20 Totalt 

o 400 000 

o 400 000 

Regionfårbundets riktlinjer samt handledning får ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod . 

Datum 

Beteckning 

R19013 
Antal sidor 

3(3) 



~'6 • .,~,. 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS lÄN 

Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u "ft . kt ppg1 er om prOJe et 
Projektnamn 

sansöka n* 

Inspiragera- Kreativa uttrycksmöjligheter for ett inkluderande samhälle 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2014-2016 2 500 000 (år l: 400 000) 2 500 000 

u "ft ''k d lppgl er om so an e 
Projektägare E-post 
Share Music Sweden info@sharemusic.se 
Postadress Telefon 
Box 56 0390-415 08 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
563 22 Gränna 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
802413-3640 50449016 706-9222 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
[8:1 Ja D Nej D Ja [8:1 Nej 
** 

.. .. 
Arbetsstallenummer enligt Stat1stlska centralbyran (Tfn: 019-17 60 00) 

p . k l d roJe t e are 
Namn Telefon 
Sophia Alexandersson 0390-415 08 
E-post Mobiltelefon 
~a@sharemusic.se 070-5798855 

Ek anomihantering 
Namn Telefon 
Helena Melin 0390-415 08 
E-post Mobiltelefon 
helena~sharemusic.se 073-930 97 93 

Datum 

2013-10-30 

Blankettversion 

2013-09-11 

Antal sidor 
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Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 
Underskrift 

l 
Ort och datum 
Gränna 2013-10-22 

1-:-----·- -,----------------'------ -----------------l 
Namnförtydligande 

Sophia Alexandersson 
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Antal sidor 

ändamål genom att erbjuda tilläggstjänster i form av anslutande seminarier i exempelvis 
metodfrågor, musikteknologisk utrustning etc. Seminarier kan även erbjudas separat och 
paketeras med den offentliga foreställningen. Sommarkursen har även potential att innehålla 
en nivåindelning med olika fordjupningsområden. Möjligheterna är många och kan successivt 
utvecklas till ett mera omfattande internationellt konvent som innehåller seminarier, gästspel, 
debatter och kurser. Ett konvent av det större formatet bör återkomma ca var tredje år och 
kännetecknas av mycket hög kvalitet. I dagsläget arrangeras inget liknande i Sverige utan 
endast i andra länder. De praktiska forutsättningama, också utifrån fysisk tillgänglighet, är 
särskilt goda i Jönköping med Spira, Svf och anpassade hotell. Diskussioner om samarbete 
har inletts med SMOT, som visat mycket stort intresse for såväl sommmarkursen som iden 
med konvent. Vi kommer t ex att framfora sommarkursens avslutande foreställning 2014 i 
deras lokaler. 

3) Att öka Share Musics kulturexport av kurser/workshops 
Share Music har bedrivit internationellt arbete i flera år och det har omfattat såväl turne av 

foreställningar som kunskapsöverforing vid seminarier, gästforeläsningar, workshops och 
arbete med fokusgrupper. Därigenom har intresset ökat for vår verksamhet och särskilt vårt 
arbetssätt vid kurser och workshops. I fOrstudien framkom det tydligt att en presumtiv partner 
i Ryssland primärt är intresserad av metodöverforing och vill höja och utveckla 
kompetensnivån hos sina medlemmar. Ä ven i Tyskland finns en presumtiv partner som vill 
utveckla närmare samarbete. Share Music har parallellt med forstudiearbetet deltagit i 
Business Swedens kurs "Step-to-export" och analyserat hur en satsning på kulturexport kan 
genomforas i större utsträckning. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

l) Etablera sommarkursen i Jönköping som ett återkommande, attraktivt och välkänt event for 
en internationell målgrupp 
2) Utveckla ett konvent for scenkonst, som återkommer ca var tredje år utifrån konceptet 
sommarkurs 
3) Öka Share Musics kulturexport av kurser/workshops 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Kurs: Våra kurser är öppna for alla- med eller utan funktionsnedsättning Kulturellt 
intresserade kan under professionellledning arbeta i workshopform-antingen i fortbild
ningssyfte eller for sin egen uteckling. 
Konvent: Vi vänder oss till alla som är intresserade av ett kollaborativt arbetssätt, och dess 
betydelse for en ökad inkludering i samhället. T ex beslutsfattare och tjänstemän inom en 
offentliga sektorn, studieforbund, utbildningsväsende, kultursektorn, funktionshinderrörelsen 
m fl. 
Kulturexport: Medlemmar i de i forstudien identifierade organisationerna VOl (Ryssland) och 
Lebenshilft resp Barner 16 (Tyskland). 
För att nå delar av projektets målgrupp avser vi att fortsätta dialogen med Smålands Turism, 
se nedan. 
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Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet} 

Share Music Sweden beaktar de uppställda kriterierna i all sin verksamhet genom bla 
fö ljande: miljö- vi prioriterar kollektivtrafik framfår bilkörning. Flyg används vid 
utlandsresor och begränsat får inrikesresor. Integration/mångfald - grundläggande princip då 
vi arbetar med att lyfta fram människor med funktionsnedsättning ocoh arbetar får social 
inkludering. Folkhälsa- vi anser att tillgången till kultur och egenskapande bidrar till ökad 
folkhälsa. Jämställdhet - eftersträvas kontinuerligt genom medvetna val av foton i 
marknadsfdringsmateriel, urval vid kursansökningar, kursledarteam etc 

Projektet fokuserar på att utveckla en hållbar framtida verksamhetsgren inom Share Music, 
samt an assa våra tjänster till nya marknader. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Projektet kommer att sprida i Share Musics alla kanaler, där hemsidan är en central plats 
tillsammans med sociala medier, regelbundna nyhetsbrev på tre språk, utskick till medlemmar 
och intressenter samt media. Särskilda marknadsföringsinsatser kommer att göras i samband 
med sommarkurserna samt infor och under konventen. Enligt överenskommelse med 
Smålands Turism kommer vi under år l ha löpande dialog om målgruppsarbete. 
Effektivisering av spridningskanaler blir möjlig, då Småland Turism kommer att 
implementera event genom befintliga marknadsfdringskanaler. strategiarbete inför år 2-3 med 
det kommande konventet kommer även att påbörjas under år l. 
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SPECIFIKATION- Övriga kostnader 

Sommarkurs- del av nettokostnad för kursledare, resor och transporter 

Resor och Marknadsföringsmaterial- Ryssland/Tyskland 

Resor/kontaktarbete-förberedelser inför Konvent 2015 

Summa: 

Sommarkurs- nettokostnad för kursledare, resor och transporter 

Konvent 1 dag- föreställning, föreläsare, resor och mat 

Resor/kontaktarbete- konvent, sommarkurs 

Resor och Marknadsföringsmaterial- Ryssland/ Tyskland 

Summa: 

Sommarkurs- nettokostnad för kursledare, resor och transporter 

Konvent 3 dagar- föreställningar, föreläsare, resor och mat 
Resor/kontaktarbete- konvent, sommarkurs 

Resor och Marknadsföringsmaterial- Ryssland/Tyskland 

Summa: 

100 000 

15 000 

20000 

135 000 

200 000 

105 000 

20000 

50 000 

375 000 

200 000 

310 000 
40000 

50 000 

600 000 


