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Britt Wennerström  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Share Music ”Inspiragera” - kreativa 
uttrycksmöjligheter för ett inkluderande 
samhälle – verksamhetsbidrag 

Förslag till beslut 
• Share Music beviljas 400 000 kr i verksamhetsbidrag för 2015 
• Finansiering sker ur anslaget för regionala utvecklingsmedel. 
 
Sammanfattning 
Share Music befinner sig i en utvecklingsfas inom besöksnäringen med fokus på 
marknaden i Tyskland och Ryssland. Verksamheten finns representerad i Västra 
Götalands län och en hel del andra län men har sitt säte i Gränna, Jönköpings län. 
Målgruppen för verksamheten är unga vuxna och vuxna personer med och utan 
funktionsnedsättning. Det är av stor vikt att Jönköpings län tar tillvara den verk-
samhet som Share Music bedriver när vi har den stationerad i länet. Detta att sätta 
Jönköpings län på kartan och att vara den drivande när det gäller olika typer av 
arrangemang som vänder sig till målgruppen. 

 

Information i ärendet 
Verksamheten har tidigare fått stöd från Landstinget i Jönköpings län.  
Inspiragera är länsöverskridande. Diskussioner har ägt rum med Utbildning och 
Kultur och Folkhälsa och sjukvård. 
 

Beslutsunderlag 
• Underlag inför beslut om verksamhetsstöd. 
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Underlag inför beslut om verksamhetsbidrag 

Britt Wennerström 

 

Inspiragera – kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkluderande samhälle 

Syfte med verksamheten? 

Share music – Inspiragera - är en ideell förening med säte i Gränna. Syftet med projektet är 
att genom riktade insatser finna en ny internationell marknad för att synliggöra samt stärka 
rollen som samhällsentreprenörer. 

Tidigare finansiering? 

År 2013 185 000 kr 

År 2014 400 000 kr 

Share Music har erhållit finansiering från Regionförbundet 2013 och 2014 och 2013 även 
från Länsstyrelsen. 

Sökt belopp 2015? 

Sökt belopp för 2015 är 400 000 kr. Share Music befinner sig i en utvecklingsfas inom besöks-
näringen med fokus på marknaden i Tyskland och Ryssland. Det långsiktiga målet är att bidra 
till att besöksnäringen växer i regionen och att varumärket Småland stärks. 

Finns liknande verksamhet i landet? 

Share Music finns representerad i Västra Götalands län och en hel del andra län men har sitt 
säte i Gränna, Jönköpings län. Målgruppen för verksamheten är unga vuxna och vuxna perso-
ner med och utan funktionsnedsättning. Det är av stor vikt att Jönköpings län tar tillvara den 
verksamhet som Share Music bedriver nu när vi har den i länet. 

Varför tycker vi att det är viktigt med den regionala förankringen? 

Share Music finns med sitt säte i Jönköpings län. Det är av vikt att verksamheten kommer att 
finnas i länet. Detta för att sätta Jönköpings län på kartan och att vara den drivande när det 
gäller olika typer av arrangemang som vänder sig till målgruppen. Det är en verksamhet som 
också har fått stöd från Landstinget tidigare (tidigare Regional utveckling). 

Kan vi använda dessa verksamheter mer för eget syfte? 

Share Music svarar mot den regionala utvecklingsstrategin ur flera aspekter. Verksamheten 
bidrar tydligt till delstrategierna ”Ett inkluderande samhälle” och ”En global livsmiljö” samt 



”Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag”.  Region Jönköpings län 
kan se Share Music som en aktiv aktör när det gäller mångfaldsbegreppet. 
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