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Utbildning och kulturFörvaltningsnamn  
 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Utvecklingsbidrag - Österängens 
konsthall 
 

Förslag till beslut  
Bevilja Österängens konsthall ett utvecklingsbidrag på  
80 000 kronor under ett år samt att bidraget tas ur anslag för kulturbidrag. 
 

Sammanfattning  
Organisationen för Österängens konsthall har ansökt om 350 000 kronor och har 
efter begäran inkommit med kompletterande uppgifter. 
Ambition är att konsthallen ska bli en bred mötesplats. Det innebär att 
Österängens konsthall vill verka gränsöverskridande. Över etniska, 
generationsmässiga, språkliga och geografiska gränser.  
En konsthall/Community center med professionella förtecken och med deltagande 
av professionella utövare driven av ideell förening i en invandrartät förort och i ett 
socioekonomiskt svagt område, kan komma att fungerar som ett skyltfönster för 
en rad olika aktiviteter.  
 

Information i ärendet 
I den regionala utredningen "Strategi för kulturella och kreativa näringar", 
poängteras att en god och kreativ livsmiljö är avgörande för att få folk, särskilt 
unga människor, att stanna i regionen. Kultur bör inte ses som endast en 
kommunal angelägenhet, utan är en fråga som rör hela regionen. Man konstaterar 
också att Region Jönköping län här står inför en rad utmaningar.  
En är att det saknas naturliga mötesplatser för att utveckla kreativa idéer och att 
det saknas ett mellanskikt av kreatörer i åldrarna 25-40 år. 
Österängens konsthall kan utgöra en del i denna utveckling samt i utvecklingen av 
att möta de regionala kulturpolitiska målsättningarna samt de för planperioden 
uppsatta kulturpolitiska prioriteringarna, inom den regionala kulturplanen. 
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Beslutsunderlag  
• Regional kulturplan Jönköpings län 2015-2017 
• Tilläggsskrivelse från Österängens konsthall 

 

Beslutet skickas till  
Utbildning och kultur 
Österängens konsthall 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Landstingsdirektör 
  

Carl-Johan Sjöberg 
Tf. direktör för utbildning och kultur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





er i syfte att skapa en bred och inkluderande mötesplats med konst och konstnärliga uttryck som utgångspunkt.

Beskriv projektorganisationen.

Projektorganisationen består av styrelsen för Föreningen Österängens Konsthall: Johanna Linder (ordförande och projektledare)
, Marcus Appelberg (vice ordförande och utställningsansvarig), Jesper O.T Andersson (utställningsansvarig), Henrik Andersson 
(kassör och ekonomiansvarig), Kristoffer Wolke (sekreterare och ansvarig för verkstad och workshop) samt Maria Carelli Martins
son (suppleant och ansvarig för social verksamhet/integration)

Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och
attraktionskraft.

Det goda läget precis vid avfarten till E4:an möjliggör för konsthallen att bli ett lätttillgängligt konstcenter för heöa regionen, oc
h därmed inspirera till konstnärligt utbyte och nyskapande över kommungränserna. På sikt är målet för konsthallen att fungera 
som en koordinerande instans för kontakter och konstnärligt utbyte i hela regionen.

Var produceras projektet?

Jönköping

Var genomförs projektet?

Jönköping

Hur marknadsförs projektet?

Sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, mfl. Print; Vätterhems kundtidning, Jönköpings kommuns evenemangskal
ender, affischer och flyers. Media: Vi är övertygande om att projektet kommer att väcka stor uppmärksamhet i både lokal och n
ationell media och vi ser också en möjlighet att nå ut i internationell press. Vi kommer att bjuda in till egna presskonferenser m
en också att kontakta journalister direkt för att ge dem förhandsinformation om projektet - en metod vi anser mer effektiv och 
ekonomisk än påkostade annonser.

Hur utvärderas projektet?

Projektet kommer att utvärderas kontinuerligt genom besöksenkäter samt genom enkäter till nyckelpersoner vid projekttidens sl
ut.

Hur sprids resultat och erfarenhet?

En slutrapport kommer att författas och spridas via konsthallens hemsida och sociala medier. Projektledare och övriga i projekt
et kommer att ställa sig till förfogande för föreläsningar, deltagande i konferenser, m.m.

Tillämpas kollektivavtal?

Ja  Nej

Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?

Ja  Nej

Målgrupp (flera kan anges)

0-12 år,19-25 år,26 år och äldre

Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.

Österängens Konsthall ska vara öppen för alla, men arbeta särskilt för att barn, ungdomar, "unga vuxna" och personer med ann
an etnisk bakgrund än svensk, ska känna sig välkomna. Verkstäder och workshops kommer i första hand att rikta sig till barn o
ch ungdomar i åldrarna 5-14 år. Konstvisningar på lätt svenska och förhoppningvis även andra språk kommer att arrangeras re
gelbundet. I ambitionen att verka som ett community center kommer konsthallen söka samarbeten med organisationer vars ver
ksamhet riktar sig till nyanlända svenskar och kvinnor med invandrarbakgrund.

Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?

Österängen Centrum har mellan 15 000 och 20 000 besökare varje vecka - alltså runt 800 000 besök per år.Våra målgrupper fi
nns bland dessa besökare och vi kommer arbeta aktivt för att det ska bli naturligt att "slinka in" på konsthallen på till Willys. Vi 
kommer att arbeta aktivt mot skolor i kommunen och erbjuda deras elever skapande verksamhet på konsthallen. Vi kommer oc
kså att gå ut med riktade inbjudningar till aktiviteter för nyanlända svenskar och kvinnor med invandrarbakgrund.

Samverkar projektet med annan part?

Ja  Nej

Om ja, ange vem och hur.

Projektet strävar särskilt efter samverkan med kultur/språkföreningar, lokalt och regionalt och hoppas också kunna inleda ett sa
marbete med Jönköpings kommuns gästateljé i Smedbyn och V-art i Värnamo. Österängen konsthall har redan tecknat ett spon
soravtal med VätterHem Bostads AB, som äger fastigheten den tilltänkta konsthallen ligger i. Tabergs tryckeri är också positiva t
ill ett sponsorsamarbete. Utöver detta kommer konsthallen att söka ett verksamhetsinriktat samarbete med Röda Korset, Svensk



a Kyrkan, studieförbund, Smålands Musik och Teater, Dreamhack, Högskolan för Lärande och Kommunikation med flera.

Har projektet genomförts tidigare?

Ja  Nej

Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?

Genom att låta barn och ungdomar upptäcka glädjen och kraften i att skapa istället för att konsumera. Genom att med konst oc
h kultur visa på olika sätt att påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning.

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?

Genom att ställa ut och lyfta fram konstnärer med annan etnisk bakgrund. Genom att låta den postkoloniala debatten och norm
kritik genomsyra konsthallens verksamhet.

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?

Genom att lyfta fram feministiska perspektiv inom konsten och skapa en debatt om dagens samhällsystem. Genom att med wor
kshops, föreläsningar, m.m rikta sig till personer som identifierar sig som kvinnor.

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?

Projektet bedrivs i lokaler som är tillgängliga för alla och vi kommer också att verka för att utställningar ska kunna upplevas av 
personer med olika funktionshinder.

Hur bidrar projektet till en bättre miljö?

Konsthallen har ypperliga förbindelser med kollektivtrafiken, busslinje 1 stannar precis utanför Österängen Centrum och man n
år konsthallen enkelt från tågstationerna i Huskvarna och Jönköping. Konsthallen är dessutom en del av förorten, där människo
r i stor usträckning redan lever hållbart - bor i hyresrätter, färdas till fpts, med cykel eller kollektivtrafik och konsumera mindre 
än genomsnittssvensken.

Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.

Vill vill visa regionen att världens alla idéer och perspektiv bara finns en bussresa bort och på olika sätt adressera frågan om sta
den och dess organisering och uppbyggnad i våra utställningar och arrangemang. Vi planerar också workshops och föreläsning
ar om gerillaordning och stadsodling.

Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?

Vi får överväga om vi istället för att anställda en konstpedagog på halvtid, kan arvodera på timmar, samma sak för vaktmästar/t
eknikertjänsten. Antalet utställningar och utställningsperioder får bantas ner. Om för stor andel av sökta medel inte beviljas får 
projektet skjutas på framtiden.

Detaljerad projektbeskrivning

Österängens konsthall regionpresentation.pdf

Detaljerad budget

Budget Österängen Konsthall.pdf

Projektägarnas CV

CV Projektgrupp Österängen Konsthall.pdf

Intäkter

Intäktstyp Finansiär Sökt belopp Beviljat belopp Aktuellt belopp

Bidrag från Region
Jönköpings län

 

350 000 350 000

Bidrag från  Jönköpings kommun 400 000 400 000

 Postkodlotteriets
kulturstiftelse

400 000 400 000

 Kulturbryggan 218 000 218 000

 

Egen finansiering  30 000 30 000



Övriga intäkter och
sponsring

 

188 000 188 000

Försäljning  55 000 55 000

 

Summa intäkter 1 641 000

Kostnader

Kostnadstyp Belopp

Projekt-
/produktionskostnader

 

 300 000

Administrativa kostnader

 

 1 341 000

varav lönekostnader  1 196 000  

varav lokalkostnader  95 000  

varav
marknadsföringskostnader

 

50 000  

Övriga kostnader   

Summa kostnader 1 641 000

Godkänn och skicka in

Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.

Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.

Jag är medventen om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på
felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.



Johanna Linder 
kullerbytta mediaproduktion 
E-post: johanna@kullerbytta.com 
Tel: 073-776 70 45 
 
 
 

 

Österängens konsthall 
Idé och vision: En konsthall för svensk och internationell 

samtidskonst som också fungerar som mötesplats och ett community 

Center i Österängens centrum. Konsthallen präglas av öppenhet, 

samarbete och mångfald och tillvaratar och lyfter fram kultur och 

uttryck som hör till förorten. 

Konsthallen spränger gränser, går utanför ramar och bryter normer. 

Konsthallen tillvaratar kraften och kompetensen i lokalsamhället. 

Konsthallen välkomnar samarbeten med en mångfald av konstnärer, 

amatörer, volontärer, föreningar och organisationer. 

För Österängsborna utgör redan centrum, med Willys, bibliotek och 

pizzeria, en mötesplats. Konsthallen skulle tillföra ett kulturellt 

värde och ett innehåll som avsevärt skulle höja statusen på hela 

området – men framför allt: ge Österängsborna en plats att mötas och 

utbyta erfarenheter och uttryck.  

Med sitt läge precis vid avfarten till E4:an, gångavstånd till Elmia 

och bra kollektivtrafik, har en konsthall i Österängens centrum alla 

förutsättningar att bli ett spännande utflyktsmål för både 

Jönköpings- och Huskvarnabor, genomresande och turister.  

 

 

 



Johanna Linder 
kullerbytta mediaproduktion 
E-post: johanna@kullerbytta.com 
Tel: 073-776 70 45 
 
 
 

 

Om oss 

Föreningen Österängens Konsthall bildades i februari 2015 med syfte 
att starta och driva en konsthall på Österängen i Jönköping. Enligt 
föreningens stadgar ska föreningen verka för ”…ett öppet, varierat, 
inkluderade och nyskapande konst- och kulturliv i Jönköping med 
omnejd.” 
Föreningen är religiöst och politiskt obunden och är öppen för alla 
som stödjer dess syften, antingen genom ordinarie- eller 
stödmedlemskap. 
Styrelsen består idag av Johanna Linder (ordförande), Marcus 
Appelberg (vice ordförande), Kristoffer Wolke (sekreterare), Henrik 
Andersson (kassör), Jesper O.T Andersson (utställningsansvarig) samt 
Maria Carelli-Martisson (suppleant). 
 

Projektperiod 

I en första omgång söks medel för en projektperiod på tio månader – 

1 augusti 2015 – 31 maj 2016. Det är en ambition att Österängen 

Konsthall på sikt ska bli en permanent verksamhet. 

Kulturlivet idag präglas i stor utsträckning av en ”projektsjuka”  - 

vilket är särskilt olyckligt i områden som präglas av utsatthet och 

utanförskap. Det finns en risk att de som bor i dessa områden 

upplever att kulturen ”dimper ner” för att sedan försvinna lika 

snabbt som den kom.  

Vi är övertygade om att man måste jobba långsiktigt för att se 

långsiktiga effekter. Vi ser kultur som en rättighet, även för dem 

som inte bor eller rör sig i stadskärnan. 

 

Konst 

• Samtidskonst 

• Street art, graffiti 

• Arkitektur och boende, 

stadsplanering 

• Fotografi 

• Videokonst, installation, 

skulptur 

 

Utställningsperioderna beräknas till cirka sex veckor vardera, 

vilket innebär att vi under projekttiden skulle visa minst 6 

utställningar. Dessa kan vara både separat – och 

samlingsutställningar. Fri entré på alla utställningar. 

 



Johanna Linder 
kullerbytta mediaproduktion 
E-post: johanna@kullerbytta.com 
Tel: 073-776 70 45 
 
 
 

 

Aktiviteter 

• Workshops 

• Konstkollo 

• Barnverkstad 

• Språkkafé (Silent 

University) 

• Rådgivning (”Medborgare 

till medborgare”) 

• Hantverk 

• Läxläsning 

• SFI sommarkurser 

• Föräldraträffar 

• Musik  

• Poesi 

• Kafé och butik 

• Stadsodling 

 

Barn och ungdomar är en av konsthallens primära målgrupper. En 

konstpedagog motsvarande (motsvarande halvtidstjänst) kommer 

att anställas och i samband med varje utställning kommer öppna 

verkstäder/workshops som anknyter till utställningarna att 

hållas. Vi kommer också att söka samarbeten med en rad 

institutioner och organisationer, så som Röda Korset, Smålands 

Musik och Teater, V-Art, kulturföreningar, studieförbund, 

Kulturskolan med flera. Konsthallen ska bli en bred mötesplats 

med utrymme för en rad olika evenemang och aktiviteter. 

 

 

Samarbetspartners 

• Jönköpings kommun 

• Region Jönköping 

• VätterHem Bostads AB 

• Kulturbryggan 

• Postkodlotteriet 

• Privata sponsorer 

 

Ett sponsoravtal med VätterHem Bostads AB (100 000 kr) är redan 

tecknat. Övriga bidrag/sponsoravtal under arbete. 
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Budget Österängen Konsthall 

Utgifter 

Lokalhyra: 95 000 

Teknik, kontor, larm,telefoni, möbler m.m: 150 000 

Materiel verkstad & workshops: 40 000 

Utställningsersättningar, resor, frakt: 105 000 

Markandsföring: 50 000 

Försäkring: 5000 

Lönekostnader: 1 196 000 (Verksamhetschef 100%, konstpedagog 50%, 

reception/administration 100%, vaktmästare 50%) 

TOTALT: 1 641 000 

 

 

Inkomster 

Sponsorintäkter: 183 000 

Försäljning (butik & café): 55 000 

Medlemsavgifter: 30 000 

Bidrag Jönköpings kommun: 400 000 

Utvecklingsbidrag Region Jönköping: 350 000 

Kulturbryggan: 200 000 

Postkodlotteriets kulturstiftelse: 418 000 

TOTALT: 1 641 000 

 

 



 

CV Projektgrupp Österängen Konsthall 
 

• Johanna Linder är frilansjournalist och arbetar bland annat som programledare för 
Sveriges Radio. Tidigare har hon arbetat på tidningarna Expressen och Jönköpings-
Posten (på den senare som kulturskribent) . 
Under åren 2011- 2012 drev hon Kulturbyrån Komma tillsammans med Maria 
Friedner, en tankesmedja vars syfte var att skapa debatt om kulturlivet i Jönköpings 
län, men som också arrangerade egna ett flertal egna kulturevenemang, bland annat en 
scenkonstkväll på Spira. Johanna Linder var också initiativtagare till den stora 
manifestationen mot nazism och rasism i Jönköping den 1 maj 2014. 

 
• Marcus Appelberg studerar fri konst på konstuniversitetet i Berlin sedan 2012, och 

gick innan dess på Dômen Konstskola i Göteborg. Med start 2010 arrangerade han 
tillsammans med Anna Kjellerstedt konstutställningar med fokus på unga lokala 
förmågor i Jönköping och det har med utvecklingen och vidareutbildningen utvecklats 
till allt mer ambitiösare projekt, där den senaste tidens utställningar vigts åt 
konsthögskolestudenter. Här har Marcus arbetat med sitt breda nätverk, som i och med 
Dômen och UdK Berlin innefattar unga lovande konstnärer i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och internationellt runt om i Europa. 

 
• Jesper O.T. Andersson är elev på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm sedan 2014. 

Tidigare gick han på Dômens Konstskola (inriktning skulptur) i Göteborg. 
Mellan åren 2010-2013 var han projektsamordnare för 365 saker du kan göra på 
Jönköping kommun Kultur. Jesper har också arbetat som frilansande filmare åt bland 
andra Teateri och Jönköping Film Festival. 

 
• Kristoffer Wolke är graffitimålare, screentryckare, poet och musiker. För närvarande 

arbetar han som lärare på Bäckadalsgymnasiet. Kristoffer Wolke har suttit i ett flertal 
föreningsstyrelser, bland annat Röda Korset i Jönköping och Ordfront, Jönköping. 
 

• Henrik Andersson är lokal kulturpolitiker sedan sju år tillbaka och brinner för 
förortens plats i kulturlivet och är en ständig ambassadör för utvecklandet av det 
offentliga rummet. Henrik Andersson sitter i kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings 
kommun för Socialdemokraterna. 

 
• Maria Carelli Martinsson har tidigare arbetat inom Kriminalvården med socialt arbete 

och sedan fem år tillbaka på Bostads AB Vätterhem inom förvaltningsområde 
Österängen. Sedan januari 2015 är hon projektledare med fokus på bostadssociala- och 
trygghetsfrågor på Österängen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Österängens Konsthall, c/o Bostads AB VätterHem, Birger Jarlsgatan 12, 554 63 JÖNKÖPING 
E-post: info@osterangenskonsthall.se 
Kontaktperson: Johanna Linder Tel: 073-776 70 45 

 

 

 

 

Att: Malin Wengholm 

Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet 

Region Jönköping 

 

UPPDATERING: ÖSTERÄNGENS KONSTHALL 

 

Österängens Konsthall har idag över 100 medlemmar och upplever ett starkt stöd och engagemang 

från länsborna. Föreningen har redan genomfört ett par framgångsrika evenemang: ett konstkollo för 

barn i juni 2015 med deltagare både från stadskärnan och från Österängen, och en utställning i 

Rådhusparken under Jönköpingsfesten där nya medlemmar värvades och en konstauktion inbringade 

7 000 SEK till föreningens verksamhet. Föreningen har också tagit initiativ till ett närverk för mindre 

konsthallar i regionen. 

Beslut om stöd från kommun och region har dock dröjt, vilket har försenat och försvårat projektet. 

Föreningen ombads i juli komma in med en ny reviderad ansökan till Jönköpings kommun, som bara 

skulle gälla verksamhetsåret 2015. Förslaget kulturbidrag från tjänstemännen till Kultur- och 

Fritidsnämnden ligger nu på 50 000 SEK. Beslut tas den 9 september. Det är vår förhoppning att 

kommunen ska öronmärka ytterligare medel för projektet för verksamhetsåret 2016. 

Österängens Konsthall att starta sin verksamhet den 3 oktober 2015 med en utställning av en 

internationellt erkänd konstnär med lokal anknytning. 

Vi hoppas kunna anställa en syrisk konstnär som guide och konstpedagog på ett så kallat nystartsjobb 

med hjälp av arbetsförmedlingen. Detta innebär bland annat att konsthallen kommer att kunna erbjuda 

konstvisningar på arabiska och lätt svenska till t.ex. nyanlända flyktingar. Vi har också inlett ett 

samarbete med ABF för att en gång i veckan ha språkkafé.  

Då Österängens är ett socioekonomiskt utsatt område tror vi dock att det blir mycket svårt att driva en 

bra verksamhet med endast en anställd, som dessutom är relativt nyanländ svensk. Vi hoppas därför 

också kunna anställda en verksamhetsledare på åtminstone halvtid. 

Österängens Konsthall ställer sig mycket positiv till samarbeten med näringslivet och har redan inlett 

en rad sponsorsamarbeten med större och mindre aktörer och får, jämfört med andra kulturprojekt, 

anses ha en hög grad av egenfinansiering. 
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