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Regionledningskontoret       
Regional utveckling 
Annelie Svenningsson Rydell   
              

 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Barnfilmbyn 3 
 

Förslag till beslut 
1. Utställningsdelen finansieras med 6 miljoner kronor (regionala 

utvecklingsmedel) under 2015-2017, varav 5 miljoner kronor avser 
uppbyggandet av utställningsdelen samt 1 miljon kronor avser 
projektering. Beviljat belopp kommer att belasta 2015 års anslag. 
Stödberättigade kostnader kommer särskilt att anges i beslutet och 
utbetalning av medel ske i samband med ansökan om utbetalning enligt 
regionala utvecklingsenhetens projektregelverk. 

2. Inriktningen är att under åren 2017-2021 fortsätta stödja utvecklingsarbetet 
med högst 4 miljoner kronor under perioden, under förutsättning att 
medfinansiering finns med motsvarande belopp. 

3. Under hösten 2016 ges förslag till ANA-nämnd om förutsättningar för 
fortsatt regional medfinansiering åren 2017-2021. 

4. Barnfilmbyn Mariannelund (ideell förening) skall löpande informera 
ANA-nämnd om utvecklingen i verksamheten. 

  

Sammanfattning 
Idag finns en aktivitetsplats i Mariannelund där besökare kan få uppleva och 
återuppleva barnfilm, och bli delaktig i skapandet av film och berättelser, både 
genom aktivitetsplatsens utställning och genom en tur i Emilfilmernas spår. I 
framtidens Barnfilmby kommer det att finnas en filmstudio. En kreativ plats där 
barn och unga kan få ökade kunskaper kring rörlig media samt experimentera och 
utforska filmens värld. Under professionell ledning kan skolelever, förskolor och 
andra grupper göra sin egen film – från manus till slutredigering. Under lov och 
helger är även barnfamiljer välkomna att kasta sig in i ett filmäventyr och 
producera film. Den verksamhet som är tänkt att skapas bygger på tre delar: 
 

• Utställning 
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• Filmstudio 
• Nod för svensk barnfilm 

Information i ärendet 
Kulturstiftelsen (postkodlotteriet) har tagit beslut om att finansiera satsningen 
(utställningen) med 7 mkr. Stiftelsen har gett Barnfilmbyn Mariannelund en 
tidsfrist till den 1 december för att möta krav på säkrad finansiering av minst 75 % 
av projektets totala budget, ny projektperiod blir därmed 1 december 2015 till 31 
juni 2017. Kulturstiftelsens styrelse har skickat med ett tydligt krav om regional 
finansiering. Då regionen inte finansierar byggnationen krävs ett långsiktigt 
åtagande från Regionens håll. 
 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om regionala projektmedel Barnfilmbyn 3, 

RJL 2015/1945 

Beslutet skickas till 
Barnfilmbyn Mariannelund 
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Region Jönköpings län 
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping  
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping 
www.rjl.se  

 

Underlag till beslut om finansiering 
Projektnamn:  Barnfilmbyn 3  
Projektägare:  Barnfilmbyn Mariannelund   
År och månad för projektstart:  201512 
År och månad för projektavslut:  201707  
Status:  Nytt  
 
 
Tidigare beslut: R912 (250 000 kr), R26512 (250 000 kr), R3914 (425 000 kr),  
R8914 (803 200 kr), dessa angivna belopp avser endast regionförbundets beslutade 
medel – 
 
Utbetalda medel: R912 (250 000 kr), R26512(250 000 kr), R3914 ( 94 268 kr), 
R8914 (60 990 kr) 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
Regionförbundet i Jönköpings län har genom projektfinansiering under flera år 
stöttat tankar om ett Barnfilmens Hus i Mariannelund. Några resultat som utvecklats 
ur de olika projekten är bl. a att en besökskarta har tagits fram med filminspelnings-
platser.  En webb-, blogg- samt facebooksida har också framarbetats som 
kontinuerligt spridit information om Barnfilmbyns arbete. Ett omfattande 
nätverksbyggande har också skett på lokal, regional och nationell nivå. För att få 
framgång och kunna utveckla Barnfilmbyn har på olika sätt näringslivet samt lokala 
föreningar involverats.  
 
Barnfilmbyn är tänkt att byggas utmed riksväg 40, vid utfarten från Mariannelund 
mot Vimmerby. Tillsammans med Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Astrid 
Lindgrens Näs kommer Barnfilmbyn att förväntas ha förutsättningar för att bli ett 
attraktivt besöksmål. Medan Astrid Lindgrens Världs fokuserar på sagoberättandet 
och Näs fokuserar på författarskapet, kommer Barnfilmbyn i Mariannelund att 
handla om den filmiska gestaltningen. 
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Barnfilmbyn kommer att innehålla tre delar, med kopplad vision 2020 samt 2030 (se 
bilagd ansökan): 
 
1) Utställningsdel 
2) Interaktiv del 
3) Nationell nod 
 
Konkurrensen om nationell uppmärksamhet är stark och förhoppningen om en 
växande turist- och besöksnäring i denna del av vårt län stärker Mariannelund som 
ort. Det bör dock i detta sammanhang också påpekas att besöksnäringen är en sektor 
med många deltidsanställda, låg utbildningsnivå samt starkt säsongsberoende. 
Förhoppningen om en filmisk mötesplats skulle kunna ge incitament att utveckla och 
skapa grogrund för ny näringsverksamhet kopplat till den filmiska kulturen. Ur ett 
regionalt perspektiv kan tillkomsten av en Barnfilmby stärka varumärket Småland 
ytterligare samt även Jönköpings län som en plats där nationella och internationella 
krafter möts för att skapa ett innovationscentrum där den digitala tekniken utgör 
plattform för olika kompetenser i Barnfilmbyn. 
 
Det övergripande målet är att Barnfilmbyn skall bli något mer än en besöks-
anläggning. Den ska vara ett bygdens samarbetsprojekt med skola, föreningsliv och 
näringsliv. Den ska vara ett utvecklingscentrum för att under skoltiden nå ut till 
förskolor och skolor i regionen. Den ska etablera en stark digital plattform för att nå 
ut i första hand på den nationella arenan. 
 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur: 
I den regionala utvecklingsstrategin beskrivs hur regionens attraktivitet behöver 
stärkas genom delstrategierna ”En global livsmiljö” samt ”Ett breddat näringsliv med 
betoning på kunskapsintensiva företag”, vilka också kan kopplas till de områden som 
Region Jönköpings län har prioriterat som huvudområden och då i huvudsak område 
”Attraktivitet”.  I den regionala utvecklingsstrategin pekas på betydelsen av 
kulturlivets utveckling i det lokala och regionala sammanhanget. En etablering av ett 
Barnfilmens Hus kan leda till fler arbetstillfällen om fler näringar kan attraheras till 
området. I SWOT-analysen för kulturella och kreativa näringar konstateras bristen på 
mötesplatser och nätverk i Jönköping. Barnfilmens Hus skulle kunna bli en sådan 
mötesplats för utveckling av svensk barnfilm. Bedömningen är att satsningen i första 
hand skapar attraktionskraft regionalt och nationellt. Det unika är ambitionen att 
skapa en nod, där spetskompetenser samlas för att driva utvecklingen av svenska 
barnfilm framåt. 
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Ansökan är kopplad till följande område: 
Arbetsmarknad/ näringsliv ☐    
Utbildning/ forskning ☐ 
Attraktivitet  ☒ 
Infrastruktur  ☐ 
 
Avstämning har skett med andra enheter inom RJL (Utbildning och Kultur, 
Folkhälsa eller Kommunal utveckling): 
Kommentarer från Utbildning och Kultur:  
”Barnfilmbyn bör i skrivande stund till största delen ses som en kulturturistisk 
satsning, avseende de inledande byggnationerna och dess innehåll. Alla kultur-
turistiska satsningar som bygger på upplevelser behöver komma till utifrån sin särart 
och det unika erbjudandet. Här har barnfilmbyn en god möjlighet att möta en publik 
utifrån sin geografiska placering och då man lyckats attrahera kompetens med bred 
erfarenhet i uppbyggnadsfasen för upplevelsen inom utställning och filmstudion.  
Rörelsekapital som inte är låst inom personal eller fasta kostnader är ytterst viktigt i 
en satsning som Barnfilmbyn, då det krävs kontinuerliga förändringar för att möta 
en återkommande publik och främst det i närområdet. Den pedagogiska och 
skapande verksamhet som man önskar bedriva bör erbjudas all barn i länet. 
 
Viljan att i sin utvecklingstanke bli en nod för Svensk Barnfilm ur flera perspektiv, är 
helt avgörande för om verksamheten ska kunna förnyas och växa, och därigenom 
attrahera ett bredare kapital och samtidigt formas till en filmkulturell mötesplats. 
För att detta skall vara möjligt behöver man tidigt i processen formulera 
ansvarsförhållande och möjliga ekonomiska förutsättningar, där inte en eller två 
aktörer med intresse i denna utveckling deltar, utan alla som bär det grundläggande 
ansvaret för helhetens utveckling. Utveckling av en filmfestival för barn med 
koppling till redan befintlig visningsplats, som en del i strävan att bli en nod för 
barnfilm, bör göra anspråk på att vara nationell med en inriktning som inte fylls av 
andra aktörer”. 
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Kommentarer från Smålands Turism:  
”Satsningen kommer påverka besöksströmningarna i stora delar av södra Sverige. 
Det blir ett starkt komplement till andra besöksmål och man kommer därför 
attrahera besökare i olika åldrar, med olika kön och både från nationell och 
internationell marknad. Investeringen kommer bidra till ökat resande under hela året 
på sikt. Kluster kan bildas med tematiserade reseanledningar och kommer därför 
engagera betydligt fler regioner i Sverige”. 
 
Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet): 
Aneby  ☐ Nässjö ☐       
Eksjö  ☒ Sävsjö ☐         
Gnosjö          ☐               Tranås ☐        
Gislaved   ☐ Vaggeryd ☐         
Habo      ☐ Vetlanda ☐ 
Jönköping  ☐ Värnamo ☐ 
Mullsjö   ☐ Län ☐  
 
Jämställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt i hela länet. 
Beskriv arbetet i projektet kopplat till jämställdhet (ex. särskilda insatser för 
ökad jämställdhet): 
I samtliga tre delar (utställningsdel, interaktiv del samt nationell nod) kommer 
verksamhetsansvarig att arbeta med ett integrerat jämställdhetsperspektiv, vilket skall 
vara hållbart över tid. Regelbundna analyser över vilka målgrupper som nås skall 
göras och utbudet anpassas därefter. Verksamheten kommer också att säkerställa att 
både flickor och pojkars intressen blir tillgodosedda i val av filmer och utställningar 
görs bedömningar utifrån genusperspektiv. 
 
Miljö, integration och mångfald samt folkhälsa är också verktyg som beaktas i 
ansökan. Beskriv arbetet i projektet kopplat till dessa horisontella kriterier (ex. 
särskilda insatser för ökad miljö, integration och mångfald): 
Samtliga perspektiv kommer att beaktas och aktivt arbetas med, framförallt kommer 
analyser att göras över hur målgrupperna samt hur ortsborna i Mariannelund samt 
övriga delar av regionen kan integreras och göras delaktiga i satsningen.  
Verksamheten kommer också att säkerställa att samtliga horisontella kriterier aktivt 
analyseras under 2016-2021. 
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Beskriv om/ hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller 
endast folkhälsoenheten): 
- 
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Totala kostnader för anläggningen beräknas uppgå till 37 miljoner kronor, varav 30 
miljoner kronor avser fastighet samt utställning. Projekteringsdelen uppgår till 3 
miljoner kronor. Det sökta beloppet från Regionen uppgår till 5 miljoner kronor för 
utställningsdelen (avser kostnader såsom utställningskonsulenter, rekvisitör, ljud, 
audioguide, styrsystem m.m) samt 1 miljon kronor för projektering och uppstart. 
Därutöver ansöks om ett utvecklingsstöd om 800 000 kr per år i fem år, d.v.s 4 
miljoner kr.  Det bör i detta sammanhang särskilt pekas på att i ansökan föreslås 
utvecklingsdelen endast finansieras av Region Jönköpings län. Enligt förslag till 
beslut, se tjänsteskrivelse, bör under hösten 2016 tilläggsansökan prövas av ANA-
nämnd om förutsättningar för fortsatt regional medfinansiering under åren 2017-
2021. 
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Beslutet avser december 2015- juli 2017. Beslutet belastar 2015 års anslag. Ansökan 
om utbetalning skall göras minst två gånger per år, annars kan medlen förfalla (avser 
inte år 2015). Stödberättigade kostnader är specificerade i ansökan inkommen till 
RJL den 23 juli 2015. 

ANA-nämnd, antog vid möte den 4 november 2015, principer för projektbeslut. 
Dessa principer för projektbeslut kommer också att behandlas av Regionstyrelsen 
den 17 november 2015. Projektägaren Barnfilmbyn Mariannelund omfattas inte av 
dessa principer, då ansökan inkom i juli 2015, och har därmed inte blivit informerade 
om det särskilda villkor som framöver kommer att gälla avseende denna typ av 
kostnader.  

Vederbörliga kontakter har tagits med Näringsdepartementet för att säkerställa 
gällande regelverk kring större bidrag. Notifiering kommer därför att göras via 
elektroniskt anmälningssystem inom 20 dagar efter beslut.  

Medelsbeslut 
År 2015-2017       6 000 000 kr Regionala utvecklingsmedel 
(2015 års anslag) 
 
 
Utbetalningsprognos 
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År 2015 beräknar vi att betala ut: 0 kr 
År 2016 beräknar vi att betala ut: 4 000 000 kr 
År 2017 beräknar vi att betala ut: 2 000 000 kr 
 
Finansiering, enligt bilagd ansökan 
Finansiering  

     Finansiärer  Fastighet 
2015-2017 

Utställning 
2015-2017 

Projektering,uppstart 
2016  

Utveckling 
2017-2021  

Totalt  

Eksjö Kommun  7 milj   2 milj   9 milj 
Regionen    5 milj 1 milj  4 milj 10 milj 
PostkodLotteriet    7 milj     7 milj 
PEAB 6 milj       6 milj 
Snickerboa AB  5 milj       5 milj 
Summa  18 milj 12 milj 3 milj 4 milj  37 milj 

 
Utställningsbudget  

Utställningsmiljöer, basuppbyggnad 500 

Rekvisitör 160 
Inköp per miljö, inredning 300 
Utställningskonsulter 1 300 
Interaktiva delar 2 000 
Mediainstallation  400 
Utställningsljus, design+material 500 
Ljud 800 
Rättigheter, Licenser 1 000 
Audioguide 200 
Introfilm 600 
Projektorer, filmset 300 
Styrsystem  2 200 
Invigning 400 
Projektledning utställning 350 
Övrigt 740 
Oförutsett 250 
Summa 12 000 

Förutsättningar för beslutet 
Region Jönköpings läns handledning för ansökan om regionala projektmedel gäller, 
se www.rjl.se. 

http://www.rjl.se/
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Ärendebeskrivning 
 
Denna ansökan avser medel för Barnfilmbyn i Mariannelund, ett projekt som bygger på den lokala 
kulturtraditionen från inspelningarna av Emil-filmerna på 1970-talet.  Projektet Barnfilmbyn befinner 
sig sedan fyra år under utveckling. Konceptet har utvecklats så långt att vi har kunnat inleda samarbete 
med utställningsarkitekt och scenograf. 
 
Barnfilmbyn ska bli en aktivitetsplats där besökarna kan få uppleva och återuppleva barnfilm och bli 
delaktiga i skapandet av film, rörliga bilder och berättelser. Den ska präglas av höga ambitioner när det 
gäller tillgänglighet, delaktighet och integration. Anläggningen ska byggas utifrån barnens perspektiv 
och stimulera upptäckarglädje och aktivitet. Barnfilmbyn ska innehålla en utställningsdel, en 
aktivitetsdel (”filmstudion”) och en servicedel samt lek- och aktivitetsplatser utomhus. För att 
anläggningen skall bli långsiktigt ekonomiskt bärkraftig krävs ca 30 000 betalande besökare per år. 
Detta mål bedöms uppnås senast inom fem år. Driftkalkylen bygger på detta antagande.  
 
Målet för Barnfilmbyn är att bli något mer än en besöksanläggning. Den ska vara ett 
samarbetsprojekt med skolor, föreningsliv och näringsliv. Den ska vara ett utvecklingscentrum för att 
nå ut till förskolor och skolor i regionen. Den ska etablera en stark digital plattform för att nå ut 
nationellt och internationellt. Den ska utanför besökssäsong kunna fungera som konferenscentrum. 
Visionen är att skapa en nod för barnfilm i Sverige.  Genom utställningar, seminarier, 
barnfilmfestivaler, pedagogiskt arbete, en filmstudio samt ett modernt och experimentellt 
aktivitetscentra, ska bra barnfilm synliggöras och ett barnkulturcentrum inom film skapas. 

Barnfilmbyn samarbetar med Saltkråkan AB och Astrid Lindgrens Värld samt Astrid Lindgrens Näs.  

 ALV är sagoparken, Näs berättar om författaren Astrid Lindgren och Barnfilmbyn ska stå för den 
filmiska gestaltningen av hennes verk.  Barnfilmbyn kommer att utveckla kulturen kring barnfilm i 
Mariannelund, helt enligt den regionala utvecklingsstrategin: 

 ”Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande 
kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är 
kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och 
rehabiliterande kraft.”  

Barnfilmbyn är inte bara en stor och viktig besöksnärings- och kultursatsning, det är även en väldigt 
viktig satsning för landsbygdsutvecklingen i Region Jönköpings län. 
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Verksamhet 

 
 
Barnfilmbyn, konceptet 

Barnfilmbyn ska förena 1970-talets teknik för filmskapande för barn med framtidens nya tekniker och 
koncept för interaktivitet och kommunikation så att barn blir medskapande – på plats och på distans. 

Barnfilmbyn ska innehålla en utställningsdel, en aktivitetsdel (”filmstudion”) och en servicedel i en 
anläggning omfattande cirka 800 kvm. Initialt ska den permanenta utställningen handla om hur det 
gick till när Emil i Lönneberga, Pippi Långstrump, Ronja Rövadotter och andra Astrid Lindgrenverk blev 
film. Här kan vi via vårt samarbete med Astrid Lindgrens Värld få insikt i hur de jobbar när nya 
attraktioner ska utvecklas och dra lärdom av deras erfarenheter. 

På sikt ska vi även exponera annan svensk barnfilm, alltså inte enbart Astrid Lindgrens filmer. Vi 
kommer kontinuerligt att ta in nya utställningsmiljöer från andra barnfilmer i vår verksamhet.  

Vi kommer att jobba med nya interaktiva attraktioner för att Barnfilmbyn ska kännas modern och 
skapa nyfikenhet! 

Barnfilmbyn har inlett ett samarbete med ett företag som heter DreamStage som har specialiserat sig 
på att vara i den digitala teknikens framkant och skapa en mängd spännande lösningar för interaktiva 
miljöer.  

DreamStage och Ingmarie Halling, med sin erfarenhet från interaktiva miljöer via ABBA The Museum, 
blir viktiga samarbetspartners för framtidens innovationer inom interaktiva miljöer.  

Utställningen 

Genom att bygga helt realistiska filmmiljöer efter varandra längs en smal promenadväg där besökaren 
går, kan vi visa exakt hur det såg ut vid inspelningarna av de olika filmerna. 
På andra sidan väggen i den uppbyggda filmmiljön så ser man plötsligt hur det ser ut där kameran inte 
når, ett sminkbord, en kamera, en ljudbom lutad mot väggen, kanske en regnanordning som gör att 
det strilar på fönstret eller ett konstgjort snöfall. Vi vill visa magin innanför studioväggen och realismen 
utanför densamma. På det sättet väcker man en aha-upplevelse för alla som sett filmerna. I varje miljö 
ska man kunna se en rörlig filmsekvens genom en dörr eller ett fönster. Kanske ser man Emil komma ut 
från huset med soppskålen på huvudet.  
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Filmstudion/Interaktiva delen 

”Filmstudion” är arbetsnamnet på den del av byggnaden som ska vara Barnfilmbyns aktivitetsplats. 
Denna del av anläggningen ska erbjuda barn och ungdomar möjlighet att delta i olika skapande 
aktiviteter med anknytning till film i form av berättande, uppträdande, inspelning mm – med allt från 
den enklaste tekniken i form av mobilkamera till mer avancerad teknik - med möjlighet att skapa sina 
egna scener och egna effekter. Om man vill skriver man sitt eget manus, sminkar, väljer kläder, står 
bakom kameran eller redigerar den färdiga filmen. Barnfilmbyn kommer också att tillhandahålla 
färdiga manus för de som inte vill skapa det själva. 
 
Här finns ett klippbord för film från 1970-talet tillsammans med en tunn laptop med ett 
filmredigeringsprogram som jämförelse, här får man prova att klippa några enkla klipp. En ljudstation 
där man spelar in filmljud/musik, man får testa att spela in när kompisen trampar i en grusgång. Här 
får man också testa augmented reality, en så kallad J-Dome, sjunga i ett sing-a-longbås, filma sig själv 
mot en green screen, så att man kan vara med i en filmsekvens. 
Arbetsnamnet ”filmstudion” ska ha sin motsvarighet i den interiöra designen, som ska erbjuda samma 
höga flexibilitet som finns i en filmstudio med möjlighet att lätt ställa om från en scen till en annan. 
Man kommer via digital teknik kunna ta med sig sin film hem som man sedan kan visa för vänner och 
bekanta.  
 

Nod för svensk barnfilm 

En gång var svensk barnfilm, mycket tack vare Astrid Lindgren och Olle Hellbom, bäst i världen. I dag är 
både Statens Kulturråd och Svenska Filminstitutet överens om behovet av att stärka svensk barnfilm. 
Barnfilmbyn vill bidra till att detta kan förverkligas med utgångspunkt i de särskilda förutsättningar som 
vår region har.  
Genom utställningar, seminarier, barnfilmfestivaler, pedagogiskt arbete, en filmstudio samt ett 
modernt och experimentellt aktivitetscentra, ska bra barnfilm synliggöras och ett barnkulturcentrum 
inom film skapas. Detta ska utvecklas i nära samarbete med Film i Jönköpings län, Svenska 
Filminstitutet samt andra relevanta organisationer. Vi kommer att använda oss av Mariannelunds 
biograf, en av landets äldsta biografer, när vi arrangerar barnfilmfestivaler. 
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Visioner 

 

Barnfilmbyn  

Vision 2020 
-Barnfilmbyn  är ett självklart val att besöka för barnfamiljer och andra som besöker vår destination. 

-Barnfilmbyn  ska ha 28 000  betalande besökare.  

- Barnfilmbyn har  etablerat en ny utställning med ett tema, exempelvis Astrid Lindgrens starka flickor. 
Där vi lyfter de starka ”kvinnliga” filmkaraktärerna och deras unika egenskaper som tex 
entreprenörskapet, rättvisefrågor etc. 

-Barnfilmbyn är certifierade av Swedish Welcome som en hållbar anläggning med goda betyg.  

-Barnfilmbyn är en exportmogen destination med information i utställningen på minst tre olika språk. 

-Barnfilmbyn ska vara etablerat som ett samarbetsprojekt för regionens skolor, föreningsliv och 
näringsliv.  

-Barnfilmbyn ska ha attraherat någon entreprenör att bygga en boendeanläggning i vårt område för att 
kunna utveckla konferensverksamheten och möjligheten att övernatta när man besöker Barnfilmbyn .     

-Barnfilmbyn ska ha laddstolpar för elbilar.  

 

Vision 2030 
 
-Barnfilmbyn ska vara i framkant för digitala, visuella och interaktiva utställningar.  

-Barnfilmbyn är ett innovationscentrum för besöksnäring/upplevelseindustri, där ny 
kommunikationsteknik tas i anspråk för att förstärka upplevelserna på plats och för att nå ut till och 
engagera en intresserad publik, nationellt och internationellt.  

-Barnfilmbyn har etablerat en stark digital plattform för att nå ut nationellt och internationellt.  

-Barnfilmbyn utvecklar sin exportmognad och information i utställningen finns på minst fem olika 
språk. 
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Filmstudion 

Vision 2020 
Barnfilmbyn har etablerat samarbeten med skolor i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner som 
förlägger utbildningar för eleverna i filmskapande till Barnfilmbyn.  

Barnfilmbyn har också organisationer och företag som förlägger konferenser med teambuilding där 
man kommer och gör sin egen film. 

Vision 2030 
 
-Barnfilmbyn ska arrangera Filmkollo på skollov för ungdomar från hela Europa.  

 

Nod för svensk barnfilm 

 
Vision 2020 
-Barnfilmbyn ska arrangera årliga barnfilmfestivaler och locka barn, ungdomar och skolklasser från 
både Jönköpings län och Kalmar län att delta i festivalen.  

- Barnfilmbyn vill instifta ett Småländskt barnfilmpris som kommer att delas ut årligen till någon, med 
småländsk anknytning, som har gjort en insats för barnfilmen. 

Vision 2030 
-Barnfilmbyn har i samarbete med Film i Jönköpings län och Svenska filminstitutet skapat ett 
barnfilmresidens där författare och filmare kommer och tillbringar tid i Barnfilmbyn för att skriva, 
producera och göra  film.  

-Högskolan i Jönköping och/eller Linnéuniversitet förlägger kurser i hur man skriver filmmanus till 
Barnfilmbyn.  

-Barnfilmbyn har forum för seminarie-workshops-utbildning i ämnet barnfilm för professionella 
filmare, manusförfattare, tecknare, musiker m fl. 
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Finansiering, Ansökan om medel 
 
Projektet innehåller tre delar Utställning, Aktivitetsdel (studion) och en Nod för barnfilm. 
För att genomföra projektet måste man tillskapa verksamheterna i denna ordning.  
Hela projektet bedöms kräva en finansiering på ca 37 miljoner. När väl investeringen gjorts kan man 
påräkna intäkter. 
Verksamheten bedöms ha en ”startsträcka” på 3-5 år. Helst skulle vi vilja fått hela investeringen i 
bidrag. Detta var utgångspunkten när den första ansökan lämnades till regionen om 17 milj. Hade 
regionen beviljat detta hade affärsrisken varit lägre än i nuläget. Med nuvarande ansökan är 
bidragsdelen 3+7+5 milj = 15 milj och lånedelen på 18 milj. De 18 miljonerna måste på sikt återbetalas 
vilket innebär att driftkalkylen förutom direkta driftkostnader måste innehålla kostnader för 
amortering och ränta på lån. Barnfilmbyn hade önskat att från regionen erhålla ett bidrag på 17 milj. 
Utifrån samtal kändes detta inte möjligt och en ny driftbudget utarbetades (se ansökan) och denna 
bedöms trovärdig. 
Från Regionen söks därför istället ett bidrag om 10 milj uppdelat på 1 milj för projektering, 5 milj för 
uppbyggnad av utställningen samt ett utvecklingsbidrag om 4 milj för att nå den långsiktiga visionen. 
Helst skulle vi se att Regionen beslutade om hela summan direkt. 
När vi får beslut av regionen och från övriga finansiärer kan man ta ställning till om projektet kan 
genomföras. 
Styrelsen har inte för avsikt att starta projektet om man inte tror att finansierings- och driftkalkyl är 
realistisk.  
Finansiering  

     Finansiärer  Fastighet Utställning Projektering,uppst
art  

Utveckling  Totalt  

Eksjö Kommun  7 milj, 2015-17   2 milj, 2016   9 milj 

Regionen    
5 milj,  2015-
17 1 milj , 2016 

4 milj, 2017-
2021 10 milj 

PostkodLotteriet    7 milj, 2015-17     7 milj 
PEAB 6 milj, 2015-17       6 milj 
Snickerboa AB  5 milj, 2015-17       5 milj 
Summa  18 milj 12 milj 3 milj  4 milj 37 milj 
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Budget utställning 

   
Utställningsbudget 

Utställningsmiljöer, basuppbyggnad 500 

Rekvisitör 160 
Inköp per miljö, inredning 300 
Utställningskonsulter 1 300 
Interaktiva delar 2 000 
Mediainstallation  400 
Utställningsljus, design+material 500 
Ljud 800 
Rättigheter, Licenser 1 000 
Audioguide 200 
Introfilm 600 
Projektorer, filmset 300 
Styrsystem  2 200 
Invigning 400 
Projektledning utställning 350 
Övrigt 740 
Oförutsett 250 
Summa 12 000 
 

Summorna är i tkr 
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Samarbeten lokalt, regionalt och nationellt 

Barnfilmbyn har initierat en rad olika samarbeten för att utveckla verksamheten. 
 
Emilkraften i Mariannelund har hittills varit projektägare. Emilkraften är ett samarbetsorgan mellan 
kommunen samt förenings- och näringsliv i Mariannelund med omnejd. Den framtida 
näringsverksamheten i Barnfilmbyn kommer att drivas av Snickerboa Mariannelund AB (svb). 
Eksjö kommun strävar efter att etablera ett varumärke som en Kultur-och evenemangskommun. 
I detta arbete finns två starka varumärken, den unika trästaden i Eksjö och Barnfilmbyn i 
Mariannelund. 
Kommunen har utifrån denna målsättning skapat en sektor, tillväxt- och utvecklingssektorn som 
hanterar frågor rörande näringsliv-turism samt kultur och fritid. Uppbyggnaden av Barnfilmbyn sker i 
nära samarbete med denna sektor.  
 

På regional nivå krävs ett gott samarbete med den regionala utvecklingsenheten och Smålands Turism. 
Barnfilmbyn jobbar redan väldigt nära Smålands Turism som bidrar med kunskap och goda råd kring 
besöksnäringsfrågor. 

Förutom samarbete med lokala och regionala offentliga aktörer krävs även samarbete med övriga 
regioner och privata aktörer.    

Sedan förra hösten pågår ett samarbetsprojekt med Astrid Lindgrens Värld, Astrid Lindgrens Näs och 
Katthult för att skapa gemensamma paketresor för att locka bussresenärer till vår region. 
Barnfilmbyn håller också på att utforma ett samarbetsavtal mellan Barnfilmbyn och Saltkråkan 
AB/ALV. 
 
Det finns ett nära samarbete med Destination Vimmerby där Barnfilmbyn deltar på aktiviteter 
tillsammans med besöksanläggningarna i vårt närområde för att locka fler besökare till oss. Hösten 
2014 deltog vi på en utomhusmässa tillsammans med Astrid Lindgrens Värld, Astrid Lindgrens Näs, MX 
World Collection och en rad andra turistaktörer. Under våren 2015 deltog vi på Sveriges största 
turistmässa, TUR-mässan, i Göteborg tillsammans med Destination Vimmerby där bl.a Astrid Lindgrens 
Värld och Astrid Lindgrens Näs också deltog. 

Barnfilmbyn har också träffat Regionförbundet i Kalmar län för att informera om våra planer och blev 
positivt bemötta då de ser stora möjligheter att locka fler gäster med flera publikdragande aktiviteter 
till området. Vi ska träffas flera gånger för att se hur vi kan utveckla ytterligare samarbeten över 
länsgränserna.  
 
Det är viktigt att hitta rätt personer när man ska jobba med ett projekt som bygger på ett kulturarv! 
Därför har barnfilmbyn skapat kontakter med personer som har en koppling till filmerna baserade på 
Astrid Lindgrens böcker. 
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Mattias Edwall är en etablerad fotograf som bl.a var hovfotograf på prins Carl-Philips bröllop. Mattias 
är son till skådespelaren Allan Edwall och har således en stark koppling till filmerna och 
Mariannelundsbygden. Han var till och från med under inspelningarna på 70-talet och nu har han köpt 
ett sommarhus i närheten av Hjältevad, vilket stärker hans koppling till länet ytterligare. Tanken är att 
använda Mattias som fotograf samt att han kommer att dela med sig av fakta om Allan Edwall.  
 
Karin Nyman, Astrid Lindgrens dotter är tillfrågad om hon kan vara delaktig i framtagandet av den 
delen av utställningen som handlar om Astrid. 
 
Karin Alvtegen som är en välkänd författare och dotterdotter till Astrids bror Gunnar, är tillfrågad om 
att författa texter till utställningen. Karin har också koppling till länet då hon är uppvuxen i Huskvarna. 
 
Georg Riedel. En av de viktigaste ingredienserna i vår nya anläggning är Georg Riedels musik.  Georg är 
delägare i Snickerboa Mariannelund AB och är väldigt positiv till vårt arbete. Gemensamma 
diskussioner pågår om framtida samarbeten. 
 
På nationell nivå har kontakter skapats med parter som är viktiga för Barnfilmbyns uppbyggnad och 
utveckling . 
 
Saltkråkan AB: Är ägare till Astrid Lindgrens Värld och handhar rättighetsfrågor gällande Astrid 
Lindgrens verk mm. Vi har vid ett möte med Nils Nyman som är VD för Mater Salikon (Saltkråkans 
moderbolag) enats om att vi vill jobba tillsammans och ska så snart vi är klara med vår finansiering 
teckna ett avtal som bygger på följande överenskommelse: 
”Saltkråkan AB och Snickerboa AB är överens om, att så snart finansieringen av projektet Barnfilmbyn 
är klar, skriva ett samarbetsavtal kring etableringen och driften av Barnfilmbyn. Det ska innehålla såväl 
de allmänna villkoren för användning av innehåll från Astrid Lindgrenfilmerna som former för det 
fortlöpande samarbetet.”  

Astrid Lindgrens Värld: Vi samarbetar redan nu kring vissa saker, bl.a gemensamma gruppresor och 
gemensamma mässor. 

Svensk Filmindustri: rättighetsfrågor filmer och samtal kring barnfilmfestivaler mm 
Svenska filminstitutet: Viktig samarbetspartner inom film via Film i Jönköpings län 
Högskolan i Jönköping: Via Campus I12 i Eksjö och deras utbildning av VFX artists och övrig 
filmrelaterad utbildning 
Andra lärosäten: Lunds Universitet och Linneuniversitet 
HSO Jönköping: Samarbete kring tillgänglighetsfrågor 
 
Det är viktigt med ett samspel mellan offentlig verksamhet, forskningsinstitut, näringsliv och andra 
organisationer. Det finns möjliga synergieffekter mellan alla dessa aktörer som kan vara till nytta för vår 
verksamhet. 
 
 
 
 
 

 
Långsiktig påverkan och hållbarhet 
Med Barnfilmbyn skapas i Astrid Lindgrens hembygd och i Region Jönköping län ett unikt centrum 
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inom barnfilm för att ge barn möjlighet att se, uppleva, göra film och skriva berättelser. Den moderna 
och experimentella filmstudioanläggningen kommer redan på kort sikt bidra till spännande 
filmupplevelser och nya insikter för barn och unga. På längre sikt och i ett mer övergripande perspektiv 
förväntas svensk barnfilm stärkas och intresset för bra barnfilm växa.  
Vi ser att Barnfilmbyn kommer att bli ett bra exempel på en Kulturell och Kreativ Näring (KKN). 
Den interaktiva delen är en ren näringsverksamhet som kommer att generera entréintäkter. 
I anläggningen kommer vi att ha en kulturell del och pedagogisk del där besökarna får lära sig hur man 
gjorde film på 1970-talet och hur man gör film idag.  
 
Barnfilmbyn kommer att bidra till en levande, attraktiv och socialt fungerande landsbygd genom att 
erbjuda en mötesplats och arbetsplats för många människor med olika sociala och etniska bakgrunder. 
 
Då turism och besöksnäring är en stor tillväxtnäring kommer Barnfilmbyn att bli en stark aktör i Region 
Jönköping. Vi kommer att attrahera både nationella och internationella besökare.  
Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv kommer detta att resultera i fler besökare i området, fler 
turistnätter, ökad försäljning av mat och upplevelser, vilket i sin tur leder till nya arbetstillfällen. 
30 000 besökare skapar en omsättningsökning på runt sex miljoner kronor inom turistiska näringar, 
vilket genererar cirka nio årsarbetstillfällen, inklusive tre i Barnfilmbyn.  
När vår samarbetspartner Snickerboa Mariannelund AB öppnade upp sin nyemission var en av 
målsättningarna att skapa en stark lokal förankring för Barnfilmbyn. Detta slog mycket väl ut och det 
fanns ett väldigt stort intresse från lokalbefolkningen att vara med och skapa Barnfilmbyn. Av total 188 
aktieägare är 46 % från Mariannelund med omnejd. Det totala aktievärdet i Snickerboa är i dagsläget 
472 000 kr.  
För lokalbefolkningen innebär den ökade medvetenheten om det lokala kulturarvet redan nu en 
starkare identitet och större stolthet för bygden. På längre sikt torde stoltheten återspegla sig i ökad 
framtidstro, fler satsningar och nya verksamheter i regionen samt att fler unga väljer att stanna kvar 
eller att flytta hit. Då detta är en satsning med både regionalt och nationellt intresse noterar vi med 
intresse att flera aktade personer och affärsmän såsom Björn Ulvaeus, Dan Olofsson, Georg Riedel m.fl 
har gått in med aktiekapital i bolaget. 
Astrid Lindgren är ett väldigt starkt internationellt varumärke och hennes filmer är väl kända i andra 
länder. Andra faktorer som borgar för att regionen kommer att stärkas internationellt är att 
Barnfilmbyn ligger i samma närområde som Astrid Lindgrens värld med ca 490.000 besökare/år, Astrid 
Lindgrens Näs med 40.000 besökare/år, Katthult med 60.000 besökare/år samt Bullerbyn med 30.000 
besökare/år. Besöksantalen baseras på 2014 år siffror. Alla dessa besöksmål ligger inom 20 minuters 
restid från Mariannelund. 
 
I vår närregion finns ett stort fokus på internationell turism, Vimmerby var en av fem destinationer i 
landet som fick stöd från Tillväxtverket för att bli mera exportmogna. Detta har redan inneburit en 
medvetenhet om betydelsen av internationella besökare, som medfört att det redan finns information 
på flera språk, vilket medför en stor exportmognad redan från början.  
 
Det lokala utvecklingskontoret Emilkraften - med en arbetsmodell, som redan i dag intresserar många 
mindre orter i Sverige, får med Barnfilmbyn ytterligare erfarenheter att dela med sig till landets 
landsbygdsutvecklare. Samma gäller för Snickerboa i Mariannelund AB som en not-for-profit 
organisation för lokal crowd-funding. 
 
 

 
Uppföljning och utvärdering 
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Utöver ordinarie projektuppföljning och utvärdering enligt nedan kommer vi att söka samarbete med 
Högskolan i Jönköping kring följeforskning och vetenskaplig utvärdering.  

Projektet kommer att utvärderas på följande punkter 

1. Antalet besökare enligt plan ovan 
2. 80 % av besökarna upplever besöket bra eller mycket bra. 
3. 65 % av besökarna uppfattar Utställningen som innovativ och nytänkande 
4. 90 % av funktionsnedsatta ska uppleva utställningen och tillgängligheten som mycket god. 
5. 30 % internationella besökare år 3. 
6. 20 % återbesök under 3 år 
7. 10 % utnyttjande under lågsäsong genom konferenser etc 
8. Omsättning enligt budget ovan 
9. Vinst enligt budget ovan 
10. En ny utställning varje år 
11. Fastigheten byggs energisnålt med ett mål på en förbrukning av högst 55-60 kW per m2 vilket 

ger en brons eller silvermedalj enligt Sweden Green Building Council’s 
miljöbyggnadscertifiering. 
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Förtydliganden till ansökan 

 
Organisation 
I organisationen kring Barnfilmbyn Mariannelund finns det i nuläget fyra organisationer som samverkar för att förverkliga den nya verksamheten som 
ska stå färdig till sommaren 2017. När projektet Barnfilmbyn2 är avslutat i juni 2016 kommer Emilkraften som idag är projektägare att, i sin egenskap av 
den organisation som jobbar med utveckling av Mariannelund, ta på sig rollen att fungera som koordinator för att samverkan mellan Snickerboa AB, 
Barnfilmbyn förening samt Fastighetsbolagets olika verksamheter blir så effektfull som möjligt i framtiden också. 
 
Lokal förankring/eldsjälar 
Det finns ett antal ortsbor som sitter i styrelserna för Barnfilmbyn Mariannelund ideell förening och Snickerboa Mariannelund AB som har en stark lokal 
förankring. När Snickerboa gjorde en nyemission så var det ca 45-50% Mariannelundsbor och ytterliggare ca 25% i närområdet kring Eksjö, Jönköping 
och Vimmerby som valde att köpa aktier, så det finns en väldigt stark lokal förankring för Barnfilmbyn i bygden! 
 
Redovisning och revision 
Barnfilmbyn Mariannelund ideell förening, Emilkraften samt Snickerboa Mariannelund AB(svb) har alla tre medvetet valt en och samma byrå för sin 
redovisning och revision. Anledningen är att framför allt Barnfilmbyn ideell förening och Snickerboa AB kommer att jobba väldigt nära varandra och det 
är bra att revisionsbyrån är väl insatt i hur båda organisationerna jobbar. 
Det är KAN Ekonomi & Revison AB i Vimmerby som har fått detta uppdrag. 
 
Eksjö kommun 
Går in med 7 mkr i Eksjö kommuns industriaktiebolag, som går in med den summan i det nya fastighetsbolaget 
Bidrar med 2 miljoner till Snickerboa AB för projektering 
Satsar ca 3 miljoner på en ny avfart till området där Barnfilmbyn ska etablera sin nya anläggning 
Säljer 17.000 kvm mark till fastighetsbolaget där Barnfilmbyn ska använda ca 1/3 del av marken och de övriga 2/3 delarna kan på sikt komma att säljas 
till kommersiella aktörer såsom Mariannelunds Karamellkokeri, besöksnäringsföretag, hotell etc. 
 
Vandalorum, SMOT 
Barnfilmbyn har ambitionen att hitta olika samverkansformer tillsammans med Vandalorum och SMOT i framtiden. 
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Emilkraften ekonomisk förening 
 

- Bildades 1999 och ägs Eksjö kommun samt av 4 olika föreningar i Mariannelund  
- Jobbar med landsbygdsutveckling, har varit Barnfilmbyns projektägare mellan 2010-2016 
- Driver turistbyrå och medborgarkontor 
- Styrelse med 11 representanter från ägarna 
- Eksjö kommun finansierar största delen av verksamheten, 800 tkr/år 

Barnfilmbyn Mariannelund ideell förening 

 
-Delaktig i framtagande av utställning 
- Kulturella aktiviteter som filmfestival etc. 
- Pedagogisk verksamhet 
- Söka projektstöd från Allmänna 
Arvsfonden och liknande organisationer 
- Nod för svensk barnfilm 
- Styrelsen består av 10 personer 
 
 
 
- PostkodLotteriets Kulturstiftelse, 7 mkr 
- Region Jönköpings Län, 5+1+4 mkr 
- Hyresintäkter utställning 
 

 

 

 

 

Snickerboa Mariannelund AB(svb) 
 
- Bildades 2013, 188 aktieägare,  
- Bolag med särskild vinstbegränsning och                   
all vinst skall återinvesteras 
- Styrelsen består av 13 personer 
- Hyr fastighet av fastighetsbolaget 
- Skall driva utställning och 
konferensverksamhet 
- Hyr utställning av Barnfilmbyn ideell 
förening 
 
- 472 tkr i aktiekapital 
- Publikintäkter utställning 
- Intäkter konferens och shop 
 
 
 

 

 

 

 

Fastighetsbolag  

-Bildas när finansiering av utställning 
är klar 
- Ägare: Peab(6 mkr), Eksjö kommuns 
industriaktiebolag(7 mkr), 
Snickerboa(5 mkr i banklån)  
Maxinvestering i fastighet är 18 mkr 
- Köper 17.000 kvm mark av  Eksjö 
kommun 
 
 
 
 
 
- Hyresintäkter från Snickerboa 
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	Förslag till beslut
	1. Utställningsdelen finansieras med 6 miljoner kronor (regionala utvecklingsmedel) under 2015-2017, varav 5 miljoner kronor avser uppbyggandet av utställningsdelen samt 1 miljon kronor avser projektering. Beviljat belopp kommer att belasta 2015 års a...
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