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Presidiet föreslår nämnden att godkänna förslaget till yttrande
som svar till Statens kulturråd.
Sammanfattning
Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att ta fram ett förslag
som syftar till att under 2016-2018 ytterligare stärka kulturen i ett
antal bostadsområden runt om i landet med lågt valdeltagande och
lågt deltagande i offentligt finansierad kultur vilket nu
delredovisas. Region Jönköpings län ställer sig positiv till
delredovisningens innehåll och riktning och ser fram emot det
slutgiltiga förslaget.
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Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och
Attraktivitet

Yttrande över Kulturrådets delredovisning om
kulturverksamheter i vissa bostadsområden
Förslag till beslut
Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet beslutar
• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet att yttra sig
över rubricerade delredovisning. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar
bilagt yttrande.

Information i ärendet
Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att ta fram ett förslag som syftar till att
under 2016-2018 ytterligare stärka kulturen i ett antal bostadsområden runt om i
landet med lågt valdeltagande och lågt deltagande i offentligt finansierad kultur.
Delredovisningen tar fasta på att det i Sverige finns en god spridning av
kulturverksamheter och att många tar del av offentligt finansierad kultur på olika
sätt. Man lyfter dock fram att det finns platser där dessa gemensamma
finansierade kulturverksamheter och det traditionella föreningslivet har svårt att
engagera vissa grupper.
Delredovisningen föreslår därför en satsning som syftar till att stödja projekt som
genom en bred lokal samverkan initierar och utvecklar konst och kultur i vissa
bostadsområden utifrån invånarnas behov. Satsningen som föreslås heta ”Äga
rum” och ska drivas genom lokala partnerskap, kommer att prioritera projekt som
hittar ett sätt att kombinera eller bruka en mångfald av uttryck inom
konstformerna och som ligger nära många invånare.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
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Yttrande över Kulturrådets delredovisning om
kulturverksamheter i vissa bostadsområden
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet att yttra sig
över rubricerade delredovisning. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar
följande synpunkter.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ställer sig positiv till delredovisningens innehåll och
riktning och ser fram emot det slutgiltiga förslaget.
Region Jönköpings län gör bedömningen att det är av vikt att denna satsning
uppmärksammas av offentliga aktörer inom kulturlivet som därigenom kan vara
ett positiv stöd i utvecklingen av enskilda projekt samt medverka till regionala och
kommunala uppföljningar, och därigenom sprida resultaten.
Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm
Ordförande
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Box 1024
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Delredovisning av Kulturrfldets uppdrag att fiirbereda en satsningpfl
kulturverksamheteri vissabostndsomrflden
i enlighetmeduppdragKu 2015/0I872/KI.
Hiirmeddverliimnasdelredovisning
Handlflggninge4av iirendet
Beslut i dettalrende har fattatsav generaldirektdrStaffanForssellefter fiiredragningav handliiggare
EdnaEriksson,Viktoria Nguemaoch Simon Strtimberg.I beredningenav iirendethar ilven
Signe
LottaBrilioth Bidrnstad,Lisa Poska,Mika Romanussamtverksamhetsstrateg
enhetscheferna
Westindeltagit.

PeKdturredets viignar
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StatenskulturrAd3ox27215,102
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Webbplats:
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i vissabostadsomrdden
Kulturverksamheter

SAMMANFATTNING
Regeringenhar gett Kultun6det i uppdragatt ta fram ett forslag pi en satsningunder
2016-2A18.Syftet 6r att ytterligarestdrkakulturen i ett antal bostadsomridenrunt om i
landetmed lflgt valdeltagandeoch ligt deltagandei offentligt finansieradkultur.
I Sverige frnns en god spridning av kulturverksamheteroch minga tar del av offentligt
finansieradkultur p6 olika siitt. Men det firurspiatserd6r dessagemensamtfinansierade
kulturverksamheteroch det traditionellaftreningslivet har svirt att engageravissa
gruppef.
Kulturrfldet foresl&rdiirfdr en satsningsom syftar till att stddjaprojekt som genomen
bred lokal samverkaninitierar och utvecklarkonst och kultur i vissabostadsomrflden
utifrin invinamas behov. Satsningenftireslis heta Aga Rum. Namnethar tagits fram i
samr&dmed Konstridet som har ett motsvarandeuppdraginom konstnfrlig gestaltning.
Aga Rum manif'esteraratt nflgotska ta plats men signalerarocksflatt inv&narnaf6r vara
med ooh p&verk4 att'dgarummet.
Projekt som fflr bidrag via Aga Rum ska bidra till att en mlngfald av konst och kultur
kommer till stind. Det finns mflngaofl-entligaoch privata rum och lokaler som kan
upplfltasfbr skapandep& nya siitt. Det finns dven en mingfald av uttryck och
konstformersom ligger ndramflngainvinare, sisom film, foto, speloch andradigitala
tekniker. Projekt som hittar siitt att kombineraeller bruka dettakommer att prioriteras.
Projeklenska drivas genomett lokalt partnerskap.Huvudmannenfiir projektet,som inte
kan vara en offentlig part, skagdra en gemensamansdkantillsammansmed andra
aktdrer.Det 6r viktigt att samverkantir tydlig och att alla parter har inflytande i
skapandetav gemensamlingsiktig vision utifrin vilken man skaparen konkret plan for
ska besti av minst en
vad man vill gdraunderprojektperioden.Sammans?ittningen
ideell verksamhetmed ftirankring i omridet och kan med ftirdel besti av enskilda
aktdrer,en kulturorganisationoch giirna en offentlig part, som till exempelkan vara en
kulturskola, ett bibliotek eller en stadsdelsftirvaltning.Kulturridet seriiven att
eller annanlokal kommersiell verksamhetkan ingi i
fastighetsbolag,centrum?igare
parfirerskapet.
Satsningamainom Aga Rum ska ha ett liirandefdrhillningssiitt. De skavara
och modiga diir nya siitt att inspireraoch engagerainv&namamed
experimenterande
prdvas,
kultur
vilket skaparutryrnmeftir utveckling.
Denna delredovisning har tagits fram under september-ofttober 2415 av en arbetsgrupp
inom Kulturr6det.Arbetsmetodenhar varit att ta till vara befintlig forskning,rapporter
och annananalyssom bercirsatsningenmen ocksi att initiera egnamdtenoch
workshopsoch deltapi andrassammankomsteroch konferenserftir att fb en stor volym
av olika perspektiv, behov och erfarenheter.
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Kulturverksamheter
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INLEDNING
I Sverigefinns en god spridningav kulturverksamheteri hela landetdtir m6ngatar del
av offentligl finansieradkultur pfl olika s[tt. Cirka 400 000 ungadeltari kulturskolans
verksamhet"rt,landet*museerhade2013 drygl lT miljoner besiik2och de svenska
folkbibliotekenstotalautlining 2012 uppgicktill 68 miljoner utl6n3.Samtidigtfinns
behovav kultur- och demokratifriimjandeinsatserpi en rad platseroch omriden runt
om i landet.Dagenssamhiilleblir mer och mer heterogent,vilket skaparolika
fbrutsiittningarfbr miinniskorskulturvanor.oDet finns platserd5r offentligt finansierade
kulturverksamheteroch det traditionellafbreningslivethar sv6Lrt
att engageravissa
grupper.
Samtidigtviixer nya urbanafolkrcirelserfram, diir bfldekultur och andrafr&gor
engagerar.Viljan att organiserasig, skapa,dela, konsumerakultur och delta i kulturlivet
finns civerallt iiven om man inte tar del av det ganensamt finansieradekulturutbudet. De
r<irelsersom uppstir svararoftastpi ett tydligt behov och drivs minga ginger av
miinniskormed lokal ftirankring som flger stort engagemangtill sinaomrflden.Minga
etableradeverksamheterinom folkrdrelseroch det offentliga arbetarintensivtmed att
hitta nya former ftjr att mdta inv*narnas engagemang.En utrnaningiir att det finns en
utbreddprojekttrdttheti mangaav dessaomrfldensom visar pi ett behovav kontinuitet
och hillbarhet.s
Fdr att mdta utmaningarnaiir det viktigt att ta redap8 vilka behovinv&narnafaktiskt har
och lAtaverksamhetenpiverkas av detta.Diirftr dr det avgtirandeatt fler fir tillgang till
att medskapaoch skapasjiilva och inte enbartsessom publik till andrasaktiviteter.
ha mer gemensamtmed en
I dagensglobaliseradevlrld kan det lokala bostadsomrfidet
plats
grannorten
liknande
som har andrafiirutsiittningar.
i en annandel av viirlden tin
Genomsocialamedier skapaskreativa kontakter och utbytenmellan individer och
rrirelser.Tack vare tillgiinglig teknik kan fler skapaoch ta del av andrasskapandeav
musik, film, TV, radio,pod, foto och litteratur. Digitaliseringenhar gjort det miijligt frr
individer att mritasoch lflra sig av varandrautan krav pi professionalitetoch utbildning.

t
Kulturskoleridets statistikinsamling.Lr)gesrappart2014 -resultatfrfrn Kulturskalerfrdets
statistikinsamling, s. I
'Myndigheten
for Kulturanalys"
Kulturanalys 2015,s. 15
* ofentligtJinansierade bibliotek, s. 5
Kungl.
Bibliotek
2014
Biblioteket,
*I
s.21
Myndigheten fijr Kulturannlys.S*mh4llsrrenderoch kuhurvqrcor:en omvcirldsan*ly.s,
'Folksts hus
och Parker.Nya mhtesplatser,s. 8
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UPPDRAGET
Regeringen
haruppdragit6t Kultunidet att ftirberedaen satsningpfl kulturverksamheter
i vissabostadsomrilden2016-2018.
Satsningens
innehflllskautgl fr&ndeboendes
behovoch6nskem&l
Kulturridetskai detta
ochpriiglasav brettmedborgarinflytande.
uppdragsamr&da
medKonstrfldetsomgettsmotsvarande
uppdraginomomrfldet
konstniirliggestaltning.
I uppdraget
ingir blandannatatt:
r frrberedasatsningen
formerfrr hur denskagenomftiras
ochfrtireslfl
ochftiljas
UPP'
liimna fiirslag till en bidragsftirordningeller hur regeringensdvriga
styrdokumentbdr formuleras,
o i samrddmed Konstr&detftresli en gemensambendmningpflsatsningen20162018.
r
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STODETS
UTFORMNING
Bakgrund
Inom ramenftir bidragsgivningenkommer Kulturrfrdetatt bevilja stddtill ett begrlinsat
antalprojekt med spridning6ver landetftir a$ mdjliggdrafiine men stdrresatsningar.
Kulturr6detsftlrslagtill bidragsfrrordningutgir fr&n ett antal grunderftir beddmning
som ska verkafor tydlighet gentemotsdkandeoch ge myndighetenmdjlighet att
beddmaen helhet.
Projekt som flr finansieringvia satsningenska bidra till att en mingfald av konst och
kultur kommertill st6nd.Det finns minga offentliga och privata rum och lokaler som
kan upplitas frr skapandep5 nya siitt. Det finns itvenen mingfald av uttryck och
konstformersom ligger niira minga invinare, s&somfilm, foto, speloch andradigitala
tekniker.Projektsom hittar siitt att kombineraeller brukadettakommer att prioriteras.
Projektenska drivasgenomett lokalt partnerskap.Huvudmannenftir projektet,som inte
tillsammansmed andra
kan vara en offentlig part, ska gdra en gemensamans6,kan
aktrirer.Det iir viktigt att samverkaniir tydlig och att alla parterhar inflytandei
skapandetav gemensamlflngsiktig vision utifrin vilken man skaparen konkretplan fiir
vad man vill gdraunderprojektperioden.
Sammansiittningen
skabesti av minst en ideell verksamhetmed fiirankring i omr6det
och kan med ftirdel besti av enskildaaktdrer,en kulturorganisationoch giima en
offentlig part, somtill exempelkan vara en kulturskola,ett bibliotek eller en
stadsdelsfiirvaltning.
KulturrSdetser iiven aft fastighetsbolag,centrumiigareeller annan
inom
lokal kommersiellverksamhetkan ingSi partnerskapet.Sammansiittningen
partnerskapetkan fiir*indrasunderprojektetsging.
De ska anviindasig av metoderfcir beslutsfattandetinom projektensom iir si niira
invinarna som mojligt.
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Forslag till bidragsfcirordning
i vissabostadsomriden
till kulturverksamhet
Fsrordning(20i5:XXX) om statsbidrag
Inledandebestiimmelse
I $ I dennaftirordning finns bestiimmelserom statsbidragtill kulturverksamheti vissa
bostadsomriden.Statsbidragl?imnasi den min det finns tillg6ng pi medel.
Andamilet med statsbidraget
2 $ Andamilet med statsbidragetAr att stddjaprojekt som genomsamverkanoch
processerskaparkonst och kultur utifr6n inv6narnasbehov.
medskapande
Fiirutsiittningar ftir statsbidrag
3 $ Statsbidragenligt dennaftrordning fir liimnasftr utveckling och skapandeav
kulturverksamheteri stadsdelardiir det finns ett begriinsatdeltagandei offentligt
finansieradkultur"
4 $ Statsbidragfflr liimnastill stjkandesom kan visa upp samarbetemed andra
organisationer.
5 $ Statsbidragfhrendastltimnastill enskildajuridiska personereller nflringsidkare.
6 $ Statsbidragfir inte liimnastill en organisationsom har skulderftir skattereller
avgifter hos Kronofogdemyndigheteneller som [r i likvidation eller ftirsatt i konkurs"
Arendenashandtiiggning
7 $ Kulturrfldet prdvar frflgor om statsbidragenligt denna{brordning.
8 $ En ansiikanom statsbidragska vara skriftlig. Sdkandenskatill Kulturridet liimna de
handlingaroch uppgifter som myndighetenbehriverftir att kunnapr<ivaansdkan.
9 $ Ett beslut om statsbidragfhr ftirenasmed villkor. Dessaska framg&av beslutet.I
beslutetskativensistadag och villkor ftjr redovisningenligt 10 $ anges.
Redovisning
l0 $ Den som har tagit emotstatsbidragenligt dennalorordningskatill Kulturldet
redovisahur medlenhar anviintsoch vilka resultatsom har uppn6tts.
.A,terbetalning och fiterkrav
1 1$
Kulturr6det fflr beslutaatt ett beviljat statsbidragtills vidare inte ska betalasut, om det
kan antasatt bidragethar beviljats pA 1'elaktigauppgifter.
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12 $ Mottagarenav ett bidrag enligt dennaftirordning iir iterbetalningsskyldig om
l. mottagarengenomatt l?imnaoriktiga uppgifter eller pi nigot annatsiitt har ftjrorsakat
att bidragethar ldmnatsfelaktigt eller med ftir hiigt belopp,
2. bidragetav nflgot annatskiil har lEmnatsfelaktigt eller med ftir hiigt beloppoch
mottagarenborde ha insett detta,
3. bidragethelt eller delvis inte har utnyttjatseller inte har anv?lntsftir det ?indamilsom
det har beviljatsftir,
4. mottagareninte liimnar sfrdanredovisningsom avsesi l0 $,
eller
5. villkor i beslutetinte har frljts.
13 $ Om n6gon61iterbetalningsskyldigenligt 12 $, fZirKultunidet beslutaatt helt eller
delvis kriiva tillbaka statsbidraget.Om ett belopp som har iterkrlivts inte betalasi riitt
(1975:635)tas ut pi beloppet.
tid, skadr0jsmilsnintaenligt r?intelagen
Om det finns sii.rskildaskiil, ffir myndighetenbeslutaaff efterge iterlrav helt eller
delvis.
Bemyndigande
14 $ Kultunfldet ff;r meddelaftreskrifter om verkstiilligheten av dennaftirordning',
Overklagande
15 $ Beslut enligt dennafiirordning ff,r inte dverklagas.

-r.q*:€iji-]f
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i vissabostadsomr6den
Kulturverksamheter

Grunderf6r bed6mning
ftir
Kultupidet ftireslir att frljande kriterier och grunderfiir beddmningiir v?igledande
beslutom stcid.
Grund ftir prioritering iir att projektansiikan beskriver
.
r

en mingfald av konstnlirligauttryck,
samverkanmellanprofessionellaoch amattireroch krafter frin ideella,
kommersiellaoch offentliga aktdrer,
o en langsiktigvision som i samverkanska flstadkommas,
. hur srikandehittar sZittatt anvflndaoch 6terbrukabefintliga offentliga och
kommersiellarum och lokaler s&de n6r fler av sina inv&nare,
. hur nya siitt att komrnuniceramed och involvera nya milgrupper kan utforskas,
r ett tydligt liirandeperspektivftir att mojliggdra spridning'

Vidare prioriteras projektansiikningar som {r vlil fiirankrade i bostadsomridet
och siitter invinarnas behov i centrum genomatt
det i ansdkantydligt redogcirsfiir hur man kommer arbetamed att ta redapi
invinarnasbehov,
r ansdkanbeskriverhur invinamas behov utgdr utg&ngspunktfor l&ngsiktiga
visioner och konkreta verksamheter,
. den lokala ftirankringeni bostadsomridet5r tydligt beskriven,
. medskapande
processeroch invanarinflytandeunder hela satsningenfinns
beskrirma,
v'dndasig till alla ildersgrupper,
o verksamhetenutgdr fr6n samverkanmellan aktdrermed olikaftadekompetenser
och uppdragsom kompletterarvarandra,Samverkankan till exempelskemellan
kulturverksamheteri samverkanmed de som verkar inom omriden som
bostad,idrott,hiilsaoch utbildning'
stadsplanering,
r

Prioriterade iir projekt som verkar i bostadsomrflden diir
r
r

valdeltagandeoch deltagandeti offentligt frnansieradkultur Ar lflgt,
ftirviirvsfrekvensenoch medelinkomsten[r lflg och en hdg andeleleversaknar
till gymnasieskolan.
behcirighet
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FORSLAG
Kultun&dethar utdver forslagtill bidragsftrordningoch grunderftir beddmningarbetat
med att ta fram ft)rslaginom ftiljande omriden:
. Utgangspunkterfiir satsningen.
. Ett fiSrslagpA gemensambenlmning p& satsningenftir Kulturr&detoch
Konstr&detefter samverkanmellan myrdigheterna.
. Fdrslagp[ hur satsningenbor genomftirasoch fiiljas upp.

Utgingspunkter
Statenskonstrid och Statenskultunid har enatsom ftiljande gemensamma
utg8ngspunkterfijr sinarespektiveuppdraginom ramenftir satsningen:
, Invdnarnqslveativitet ochplatsernaspotential i centrum.Fler skakunnav6lja,
skapaoch ta del av kultur diir de bor.
. Taplqts i bostadsomrddenmed ldgt valdeltagande ach diir deltagandeti
offentligt finansieradkultur iir begriinsat.Bidra till en lingsiktig utvecklingav
det lokala samhlilletgenomatt ge fler invinare mdjlighet att inspireras,utveckla
och kreativitetendiir de bor.
sina ftirmigor och dtirigenomstiirkaengagemanget
. Involvera invdnarna och andraaktdrer genom lokal samverkanmed den
professionellakulturen. Invinarna involveras som projektdeltagare,
kulturutdvareoch publik.
. Oppna mojligheterfor bred samverkansom kan haka in i andrasatsningarinom
stadsutveckling,boende,demokratioch tillgiinglighet.
. Ha ett prdvande anslag,mod och vilja att utvecklas.Det kriivs dmsesidighet,
ddmjukhet,mod och foriindringsvilja fiir att samverka.

F6rslagpAben5mningpAsatsningen- Aga Rum
Statenskonstrfldoch Statenskulturrid har enatsom den gemensamma
beniimningenAgaRumfdr den aviseradesatsningen.Rubriken tiicker siviil permanenta
och tillfdlliga konst- och kulturhflndelsersom tillgiinglighet till och makt <iverplatsen
diir man bor. Dessamtnga olika rum st6r i gemensamtfokus fiir de bf,da
myndighetemasuppdrag.
FOratt tydliggiira vad som skiljer myndigheternasolika uppdraginom ramenfiir den
gemensammasatsningen,kommilvffieimyndighet att ha en egenundemrbrik.
Avsikten iir att faststiilladessaunderhiisten.
Samverkan
Nationellt och internationellt utbyte och liirande
Samverkanpi lokal, nationelloch internationellnivfl iir en Itirutsiittningfiir att ni
lingsiktiga effekter.Det finns helt klart en stor kunskapoch erfarenhetav medskapande
bide inom och utanftjr den svenskakultursektornsom iir viktig att ta varapi.
Kultunidet ser ett behov av att ta tillvara pi erfarenheternafrin de olika projekteninom
Aga Rum genomatt skapaett utbytemellan de clika platsema.Det finns iiven behovav
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att nationellt och intemationelltlyfta satsningenserfarenheterftir att hitta m<ijligheteratt
korsbeftrrktaolika nationella uppdragmed liknande inriktning och samverkamed andra
Alla i uppdragetutpekade
arbetsmetoder.
diir det finns ett intresseftir medskapande
aktorerspelarhiir en viktig roll men ?ivenandraorganisationeroch myndighetersom
arbetarfor <ikadtillgiinglighet, utvecklingoch delaktighet.
Liipande samarbetemed Konstrfldet
Kultunfrdet och Konstrldet har av regeringenfitt i uppdragatt friimja en statlig samsyn
inom satsningen.Det ska diirfiir finnas ett liipandesamarbetemellan myndighetemaft'r
varandrasprocesseroch samordnadiir det finns skal till det.
att underst<idja
Referensgrupp
Fdr att siikerstiillaatt de projekt som slutligenfflr en finansieringverkligen har potential
att lyckas och att de utvalda projekten har en bredd i inriktningen s6 iir det en fiirdel om
I
fler iir delaktigai urvalsarbetetoch i arbetetmed att folja utvecklingeni satsningarna.
grvalsprocessen
iir en mdjlighet att en referensgrupptillsfitts ftjr bedcimningav projekt.
fr&n lokalt frrankrade ideella
kan besti av representanter
Referensgruppen
verksamheter,det professionellakulturlivet samt andra experter inom exempelvis
stadsutveckling,lokalt delaktighetsarbeteoch medskapande'

Ldrandef6rh&llningssett

Satsningarnainom Aga Rum skaha ett liirandeftirhillningssiitt. De ska vara
och modiga diir nya siitt att inspireraoch engagerainvflnarnamed
experimenterande
kuitur prcivas,vilket skaparutrymme ftir utveckling. DessaerfarenheterbOrffingasupp
s&vAIlokalt som nationellt och internationelltftir att spridastill si minga som mdjligt.
Kulturridet ser glrna att satsningenarbetarmed ett struk;turelltlerandediir erfarenheter
frin projektentas tillvara.
F0ljeforskning
F6ratt kunna fhngaupp de erfarenhetersom generererasi satsningensi iir det viktigl att
en nationell fiiljeforskning bedrivs.Kulturridet fiireslir att Myndighetenftir
kulturanalysftiljer och utviirderarsatsningarnai Aga Rum inom ramenfrr
myndighetensuppdrag.
Aven de lokala projekten uppmuntrssatt initiera samarbetenmed universitet,hdgskolor
eller andraakt6rer ftir att fiilja upp effekternaav projekten ur ett tv?irvetenskapligt
perspektiv.
Kommunikation
Aga Rum ska utformass6 att akt6rersom inte flr vana att sdkaoffentliga bidrag gesrid
och stdd att formulera sina ansdkningaroch rapporteringar.En viktig roll fl6r
Kultunidet blir att tillhandah&lla information och kommunicera den s&att man nir nya
mtlgrupper.
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Websida fiir Aga Rum
En gemensamwebsidaftir Aga Rum producerasdiir information om de olika lokala
pfl Konstridet och Kulturridet lyfts fram. Den blir basenlor den interna
satsningarna
kommunikationeninom Aga Rum diir de deltagandeprojektenkommeratt kunnahitta
viigledningoch erfarenhetsutbyte
som ett stdd ftir derasprocesser.Hemsidanblir iiven
och visualiseraspi
skyltfilnstretut&tdiir alla involveradeprojekt kommer att presenteras
eft tilltalande s?ittmed beriittandeti fokus.
innehill som kan
Fdr afi kunnanfr fram till nya mfilgrupperbeh<ivsplattformsoberoende
spridasi bloggar,andrahemsidoroch i socialamedier.Film, foto och beriittandei olika
former behdverskapas.Anvdndandetav en Youtubekanalskulle kunnavara en yta ftir
att kommuniceravad Kultunidets satsninghandlarom och vara en platsfiir
informationsfilmerom hur man sdkerpengaroch hur man kan engagerasig lokalt.
Jdmstdl ldhets i ntegrering
Aga Rum kommer att integrerasi myndighetensarbetekring Jiimstiilldhetsintegrering.
Satsningenkommer att siitta stort fokus pL att motverka all form av diskriminering.
lntegrering mellan Aga Rum och 6vriga pAgAende satsningar och
verksamheter
Kulturrfldet
lnom Kulturrfldet finns andrabidragsformer och verksamhetersom kan komplettera,
Skapande
ftirstiirka eller breddaAga Rum. Exempelkan vara bidrag till arrangcirer,
verksamhet.
skola och insatserftir l?isfr?imjande
iir en naturlig part i relation till
Landstingoch regionerinom kultursamverkansmodellen
uppdraget.Kulturridet serlandstingoch regioneroch verksamhetersom omfaftasav
som en betydelsefullarenalor iiirande,kunskapsdverfiiring
kultursamverkansmodellen
i relationtill satsningen.De kan iiven vara mdjliga partnersoch en
och erfarenhetsutbyte
resurstilt de aktdrersomkommer att bedrivaprojekten.De resursersomfinns inom
kan pi si siitt ftirstlirka satsningen,men iiven ge
ramenftir kultursamverkansmodellen
en lingsiktighet samtbidra till spridning av erfarenhetoch metoder.
Ovriga satsningaroch stiidform€r'. ,,
Regeringenssatsningpfl stddtill utomhusmiljderi omrfldenmed socioekonomiska
utmaningaroch Myndighetenfijr ungdoms-och civilsamhiillesfrfrgors(MUCF) satsning
pfr lokala resurscenterftir demokratiskdelaktighetkan kompletteraAga Rum. En annan
miijlig resursiir befintliga mikrofinansieringsbidragsom minga kommuner,landsting
och regionerredanidag erbjuder.
Via Boverket finns mrljlighetenatt sdkabidrag ftir stdd till vissaicke-statliga
kulturlokaler och utvecklingsbidragftir ungdomsverksamheti allmiinna
samlingslokaler.
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Det finns iiven miijligheter att samordnaAga Rum med vissa stddformer inom n&graav
Europeiskaunionensstddprogram.Programmenstiiller olika krav pfl vilken typ av
akttiier som iir beriittigade att sdkast0d och vilken typ av projektlaktiviteter som kan
gesst6d.En generellbeddmningdr att vissa stddformerinom EU:s seklorsprogram
Erasmus*, Kreativa Europa och Europafiir medborgarnasamt Europeiskasocialfonden
kan vara av slirskild vikt.
Ytterligare miijligheter finns i att samverkamed liinsstyrelsernai Stockholms,Viistra
G6talands,Skdneoch Kronobergs l6n i derassatsningatt friimja erfarenhets-och
kunskapsutbyteom det socialahillbara perspektivet inom urbant utvecklingsarbete.

.,r*!::J
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INGEN
FRAMTAGANDET
AV DELREDOVISN
Tiden ftr arbetetmedatt ta fram delredovisningenhar varit begr[nsadtill perioden
bestiendeav EdnaEriksson,projektledare,
september'-oktober
2015och arbetsgruppen,
Viktoria Nguemaoch Simon Strdmberg,iir sammansattutifr6n erfarenhetersom
omfattarbfldedirekt lokalt arbetesamtkommunalaoch statligaerfarenheterpA
kulturomridet. Arbetsmetodenhar varit att:
o ta till vara befintlig forskning,rapporteroch annananalyssom berdr satsningen.
e initiera egnamcitenoch workshopsoch delta pi andrassammankomster
och
konferenserftir att ffi en stor volym av olika perspektiv,behovach erfarenheter.
t tatillvara kunskaperoch erfarenheterav befintliga projekt och verksamheter
fr&n olika platseri Sverigeoch utlandetsom varit i linje med satsningen.
Arbetsgruppenhar haft en breddialog med enskildainitiatiwagare,lokala akt0rer,
foreningsliv,kommunalaoch regionalatjiinstemiinoch politiker samttr[ffat parterna
som 6r utpekadei uppdraget.Sammanlaglhar arbetsgruppenfort samtalmed 6ver i 000
personergenomenskildamdten,konferenseroch workshops.Arbetsgruppenhar triiffat
aktorermed en spridningdver landet i bAdestadoch landsbygd;aktcirersom verkar i
kulturlivet men ocksAaktdrersom verkar inom mflngaandraomr6densom till exempel
satsningarkring mflnskligariittigheter,
stadsplanering,arbetsmarknadsinsatser,
utbildningoch niiringsliv.
Arbetsgruppenhar genomft)rtstudieresortill Englandoch New York.
Arbetsgruppenhar i bredsamverkanmed befintlig verksamhetp6 Kulturrfldet diskuterat
mdjligheteratt samordnaoch ftjrstlirka satsningenmed andrabefintliga bidragsformer
och 6vrig verksamhet.

Omvdrldsbevakning
och research
Kulturvanor
Ett primfrt researchomridehar varit attffi en iiverblick av kulturvanorftir att biittre
fcirstflvem som konsumeraroch utdv-arkultur men 6venvarftir. "Nationella
folkh6lsoenkiiten"av Folkhiilsomyndigheten,"Unders0kningarav levnadsftjrhfrllanden"
av Statistiskacentralbyrin(SCB), "Kulturanalys 2015" av Myndighetenftir
kulturanalysoch "Svenskakulturvanor" av SoM-institutet iir fyra nationella
undersdkningarsom erbjuderviss, om iin begriinsad,forstielse av kulturkonsumtionoch
utrivandeidag. I samtligaundersdkningarftirs statistik d,verkostnaderoch bes<ikare
eller deltagarei offentligt finansieradeverksamheter,s6somfblkbibliotek, museeroch
studiecirklarsamt aktivitetersom teater-och dansftirestiillningaroch klassiska
musikkonserter.Undersdkningen"Svenskakulturvanor" inkluderarett bredareurval
diir fotografi, teckning,poesi och dagboksskrivande
vad det giiller kulturutcivande,
inriiknas.
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pevisarliknandemdnster.Konsumtion,tillging och mdjlighet
Samtligaunderscikningar
au delta i kultur tycks varahdgrebland individer med stort kulturellt och ekonomiskt
kapital. Miin med liigre inkomstoch utbildningsgraddeltar mindre i jiimftrelse med
kvinnor i samma$upp.Utrikesftidda har liigre deltagandejiimfiirt med inrikes fodda.
Detsammagiiller ?ivenfbr personermed funktionsvariationerjiimftirt med personerutan
funktionsvariation.Kulturkonsumtionoch -utdvandetycks iiven minska med &ldern.
Den tillgiingliga statistikensaknarsvarpi kvalitativa fr&gestiillningar,som skulle kunna
beriittavarfiir man har valt att bescikaett bibliotek eller museum.I ftirsdk att korrelera
kulturellt deltagandeoch valstatistikhar det visat sig vara svirt att bryta ner statistiken
till bostadsomridenmed datansom finns tillgiingliga genomde nationella
undersdkningarna.
De trenderi rapporten"Samhfllstrenderoch kulturvanor: En omv?irldsanalys"av
Myndighetenfor kulturanalyssom kan ffi konsekvenserftir kulturvanornaoch
kulturpolitiken pi 5-10 6rssikt eller liingre flr floljande:
Omviirldsanalysenhar ett siirskilt fokus p& unga och iildre, och de fem trendemaiir
utvecklingen av:
o ett mer heterogentsamh?illediir t ex urbaniseringoch dkadeinkomstklyftor ger
olika ftiruts6ttningarftr kulturvanor
. en mer deltagarstyrdkultur dtir digitaliseringeng<iratt fler kan delta och piverka
kulruren
r ett bildsamhiille,diir en ftirmiga att tolka bilder kommer att vara ncidviindig
r kultur som milgruppsanpassas
och utformasbaseratpi dataanalys
. filterbubblor och individanpassningav utbudetpi internet,vilket g0r aff man ffir
den typ av informationoch kultur som man redankiinnertill'
I omviirldsanalysendiskuterasocks&fem konsekvenserfor kulturpolitiken dflr insatser,
samverkanmellan olika politikomrfrden,och mer kunskapkan komma att behdvas.Det
handlar om att fiirebygga vita fliickar pi kartan dflr ett kulturutbud saknasoge fler
tillg&ng till bredband,stiirka[ldres tillging till kultur, arbetaftir st6'rremflngfald, samt
6ka mediekunnighetenftir att motverkafilterbubblors negativaeffekter.
Offentligt finansierad kultur
Pi platserdiir medelinkomsieniir 169iir det vanligarebland unga att inte delta i en
fiireningsaktiviteteller aktivitet anordnadav musik- och kulturskolor trots att de vill
delta, men samtidigtsom de besdkerfritidsgf;rdaroch bibliotek destooftare.6
Flertalet elever i kulturskolornakommer frin familjer diir elevernasfiiriildrar tidigare
7
varit eleverpi kulturskolan. Kulturskolornarekrytrar i alltftir liten utstr[ckning elever
med ftrdldrar utankulturelltkapital.s

u Elofsson; Blomdahl; Lengheden& Akesson, lJngas livsstil i ldg- och hdgstatusomrfulen,s. 17
7
Hdgskoleverket,Kanslstudentensdllanfrdn arbetarhem
8
Sverigesmusik- och kulturskolerild,Gltidjecimneneller sorgebarn, s72
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Det skersamtidigtutvecklingsarbeten
inom minga kulturskolormed ambitionenatt bli
relevantaftir fler och d?irigenomni nya deltagare.Ett exempeliir StiftelsenEl Sistema
som startadesom en del av kulturskolani Gdteborgmen som sedanspridit sin
verksamhetrunt om i landet.El Sistemabyggersin verksamhetutifrin en samverkan
mellan lokala aktdrer,den professionellakulturen och akademi.Ett annatexempeliir det
utvecklingsarbetesomKulturskolan Stockholmbedrivergenomverksarnheten
Unga
Beriittar i samverkanmed bland annatSkarpniicksStadsdelsfijrvaltningoch en rad andra
lokala aktdrerftir att stiirkaungasdelaktighetgenomkulturaktiviteter.
Nya folkriirelser
Unders6kningarvisar att en femtedelav befolkningeninte iir engageradi civilsamhiillet.
Detta iir kopplattill socioekonomiskafaktorer som lig utbildningsnivi, brist p&tradition
att engagerasig och tillging till ett begrflnsatsocialtniitverk.ePi platserdiir
arbetsldsheten
inte iir sA
?irhdg, medelinkomsterna[r l&gaoch ftireningskunskaperna
stora.finns ocks&mindre utrymme Sr ideellt arbete.10
Viljan att organiserasig, skapa,dela och konsumerakultur finns dverallt hos miinniskor
flven om man inte deltar i offentligt finansieradeverksamhetereller organiserarsig i
fdreningsform.Snararevdxer andrardrelsersom drivs lokalt av unga i olika
bostadsomriden,diir segregation,rasismoch viilfiird iir fragor som stir i centrumoch
d?irdet aktivt utcivaspAtryckningsarbete
i den allmiinnapolitiska debatten.Tack vare
socialamedieroch den 6kadedigitaliseringen6kar niitverkandet6ver Internet,dfir en
interntuppkopplingsnarareiin ett medlemskapmdjliggOrsamverkanmed andra.
Bland de iildre folkrdrelsernapigir ett stort arbetefor att tillgtngliggdra sina
verksamheter.RiiddaBarnen,Hyresgiistftireningen,studiefiirbundenStudiefriimjandet,
Vuxenskolanoch ABF drbaranigra exempelpi de som arbetarfiir att hitta nya former
fibrengagemangoch ftir att involvera nya milgnrpper.
Det finns iiven ett stort engagemangftir att skapanya medborgardrivnamdtesplatseri
utsattaomr8denrl.Bland annathar man genomLSU:s demokratiprojekt6,ppnatlokalen
Ambassadeni Hiisselbyi nordv?istraStockholmsom mrijliggOren plats ftir ungaatt
"chilla organiserat".Husby Tr[ff iir ett annatexempeldZirett lokalt partnerskapmellan
FolketsHus och Parker,Rinkeby-KistaStadsdelsfdrvaltningoch SvenskaBostiider
mdjligg<irett aktivitetshusdiir meilliimskapinte iir ett krav lor att ha mdjlighet att
piverka husetsfunktion och aktiviteter.
Exempel pfl andra projekt
Ett exempelpi projekt som syftat till att tillgiingliggcirakultur for nya m$lgruppersom
har finansieratsav Kulturr&detinom kultursamverkansmodellen
[r Araby Community
Afi i Vaxjo. Ett utvecklingsprojektdiir m?inniskorsom tidigare inte varit i kontaktmed

e Myndigheten
s. 7l
ftir civilsamhiilles-och ungdomsfrigor, Fyra dr med engagemangsguider,
to
Folkets hus och Parker,Nya mdtesplatser,s.7
tt rbid
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kulturen involveradesi utformandetoch fick skapasjiilva tillsammansmed
professionella konstniirer.
Ta i Hand iir ett sl<ijdprojekti Biskopsgflrdeni Gdteborg,d?irsl6jd och skapande
anvtintsftjr att mdjliggdra m6tenmellan miinniskorsamtidigtsom man har arbetatmed
|jiilp av lokal kompetens(i form av lokala workshoph6llare)och kunskapsutbyten.
Arts Council Englandmenaratt det tar i$taflr lor att en {brtindringska kunna ske i ett
samhtilleochjobbar d[rfdr med en tioirig vision fiir den lokala platsen,ut0ver en
treirig handlingsplani projektet CreativePeopleand Places(CPAP). Detta tror man kan
m6jligg6ra en hillbarhet och dverlevnadav verksamheteriiven ntir projektpengarnahar
tagit slut.
Andra erfarenheterfrin Arts Council Englandoch CreativePeopleand Placesoch
visar att lflnkfunktionen- individer med niitverk
MUCF:s Engagemangsguideprojekt
och lokal kompetenssom kan lotsamellan verksamheteroch invflnaresom stir utanfor
- spelarstor roll ftr att nfl nya mfllgrupper.I England giorde iiven
verksamheterna
mikrofinansieringfrfln lokala projekt det mdjligt lor att nya milgrupper aft ta initiativ
till mindre projekt inom ramenfiir satsningen.I minga kommuner,landstingoch
regionerfinns idag befintliga mikrofinansieringsbidragsom har mtijlighet att kopplas
till satsningen.
Andra nationellasatsningarftir att stflrkalokal delaktighet6r exempelvisMUCF:s
Ungas organisering,Konstridets miljonprogramsatsningsamtJordbruksverketsarbete
med lokalt ledd utveckling. Frfln Kulturrflidetshill finns verksamhetersom Skapande
skola och stddtill lflsfr[miande.
Valdeltagande
Platsermed lAgtvaldetagandehittas dver hela landet.Det finns iiven stor variation inom
landstingoch kommuner,d?irdet i vissa fall kan finnas bide ett veldigt htigt och ett
valdigt lAgtvaldeltagandeinom sammakommun. Rfldandevalstatistik iir inte lAtt att
ftrhilla sig till. Den svararinte pi om man iir kulturellt aktiv eller inte, den avg6r inte
vilka kulturella behovman har men kan miijtigen vara en faktor ftir att visa att just
dessainvinare inte varit med och format den lokala kulturpolitiken och det lokala
kulturutbudet.
Utpekade parter
Dessa
Vi har pi olika siitt haft mdten med de utpekadepartemai regeringsuppdraget,
inkluderar Myndighetenftir ungdoms-och civilsamhiillesfr&gor(MUCF), Sveriges
frfln
kommuner och landsting(SKL), Boverket,Riksteatemoch representanter
och representanterfrfln de nationella
regionemai kultursamverkansmodellen
minoriteterna.Under dessam<ltenhar vi ftirt dialog kring samverkan,anviindbara
metoder,framgingar och misslyckandenftir tidigare satsningar.
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Kulturridets workshops
Workshops med lokalt engagerade
Kultunidet har arrangerattvfi workshopsmed representanter
frin griisrotsverksamheter,
ideellafsreningaroch lokalt engagerade
eldsjlilar frin olika miljonprogramsomrflden.
Underdessaworkshopsdiskuteradesdetutifrin verksamhetemas
erfarenheterav att
arbetanflra de boendeoch med utg6ngspunkti derasoch den lokala platsensbehov,
bfldeinom kultur och andraomr6den.Andra centralafrflgor som lyftes fram av
deltagarnavar vikten av lokala nhtverkoch {tirankring, mdjlighetenatt anstiillapersonal
och arvoderingav frivilliga, utetriktadoch lokalt anpassadmarknadsftrring,att gtira
kultur "folklig" och samverkan.
Konstridet
Tillsammansmed Konstridet har Kulturr$detvid ett flertal workshoptillfiillen utforskat
gemensamma
utgingspunkterfiir vira skilda projekt och Uivenkommit fram till en
gemensamben?imningftr satsningen.En representantftjr Konstridet fiiljde iiven med
pi var resatill England.
Visionsworkshop"Oppna staden"
Kulturr&detarrangeradevisionsworkshopen"Oppna staden"i Hangaren,Subtapiad$r
myndigheteroch andra
drygt 120representanter
frfrn griisrotsorganisationer,
kulturverksamheterdeltog ftir att diskuterafyra nyckelcmriden i virt uppdrag.Dessa
l0d:
.
.
.
.

Hur skulle vi
Hur skulle vi
delta?
Hur skulle vi
Hur skullevi

kunnahitta nya siitt filr invinare att delta i kulturlivet?
kunna anv5ndabefintliga rum och lokaler si fler kan skapaoch
kunna skapanya och hillbara partnerskapi lokalsamhiillet?
kunnata redapi vilka behovinvinare har?

Det vi kan utliisa frin resultatet2irflera tydliga behov och onskemAl.Hiir fijljer n6graav
slutsatsemasom deltasalTlakom fram till.
. Samverkan-;""
ideellaprojekt och professionellaaktdrer
. Vflga satsapfl nya aktdrer -' . . Overliimnandetav makt och omfbrdelningav resurser
r Skapabeslutsfattande
processersom 6r inkluderande
. Viga omprcivamodell for bidragsgivning
o Ett ft)renklatansrikningsfcirfarande
r Deltagarorienteratstdd
. Tydliga strukturerftir inkluderingoch direktinflytande
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av representationi alla led
n'ltljliggdr att alla kan delta,s?ikerst?illande
Lyssnap6 behovenoch lita pi den egnakaften
Hellre fiine projekt som har mOjlighetatt ta hdjd
Kulturen som medelftir samh?illsutveckling
V&gatro pi inv*namasdnskemflloch kraft att ftir6ndra

Resultatetfr&nworkshopenfinns i bilaga 6 och7, samt som en film.

Studieresor
Arts Council England
har tvfl studieresorgenomfiirts.Det ftirsta bes0ket
Inom ramenftir v&rt researcharbete
av derassatsningCreative People and
med
anledning
var hos Arts Council England
i omriden med ligt kulturellt
Places(CPAP) som fokusercrph att fii fler engagerade
fr&n Statenskonstrid
representanter
deltagande.Besdketgenomftirdestillsammansmed
och Riksteatern.Under tvil dag*rmdtte vi de nationellt ansvarigafiir satsningensamt
besoktetre olika projekt som f&tt finansieringoch sttid via CPAP. Arts Council betonar
vikten av excellensbAdei konstniirligkvalitet och i kvaliteten pi de metoderoch
processersom anvlindsfdr att engagerainvinarna. Idag finns 21 olika platserkopplade
till Creative People and Placesoch varje plats drivs av lokal samverkanmed partners
fr6n ideellaverksamhetegkulturorganisationer,universitet,kommuner,centrumiigare,
skiljer sig it frin plats till plats.
bostadsbolagoch m$ngafler. Sammansdttningen
som
genom
att varje samarbetsgrupp,
Lfrngsiktighetenmanifesterasbland annat
organiserassom ett konsortium,redanvid ansdkanformulerar en tioirig vision lor hur
platsenkan ha utveoklatstack vare satsningen.De lokala projekten ftirbinder sig iiven
afi bedrivafoljeforskning och vara en del av ett nationellt erfarenhetsutbyte.
Barking
ProjektetCreativeBarking and Dagenhami Barking, en ftirort l[ngst ut pi en av
Londonstunnelbanelinjer,fokuseradepi mikrofinansieringoch kulturlotsarftr att
engagerainvinarna i niira samarbetemed biblioteket.
Doncaster
I Doncasterutanfilr SheffieldbestiFtt!'viRight Up Our Street,ett projekt dflr fokus 169
pfl atl anviindaredanbefintliga mdtesplatserfbr att stfirkakulturensniirvaro,till
exempelpubar, centrumanliiggningaroch torg.
Dansbury
I Dewsburyutanfor Leedsgjordesbesdkhos CreativeScene.F<iratt nAnya milgrupper
och locka ny publik arbetademan med att hitta nya former ftir att marknadsfiirakultur
iiven med
och utmanabAdebildsprik, sprflkoch annankommunikation.De samarbetade
tumerandegrupper inom scenkonstomridetfdr att kunna erbjudakvalitativ kultur.
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Studieresatill New York
Representantfrin arbetsgruppen
har deltagit i en rad studiebesdki New York
tillsammans med kultur- och demokratiministernsamt andrarepresentanterfrin
Kulturdepartementet.
Creative Time
Pi CreativeTime arbetademan medatt siitta de konstnflrligauttryckenpi nya platser
och i nya sammanhangftir att nfrnya milgrupper och ftir att 6ppnaupp fysiskaplatser
ftir bfldenya tolkningar och nya s6tfatt anviindadem fiir att gdradem tillglngliga. I
projektet "Key to the city" gjordesfysiskanycklar som deladesut av borgmSlstaren.
Dessanycklar gick till faktiskaplatsersom kunde l6sasupp och g6'rastillgiingliga och
deladesut till miinniskorsom aldrig vistatsi dessamiljder. CreativeTime bedriver
omfattandeverksamhetpi en rad omriden men en viktig komponenti arbetetman
bedriverhandlarom att skapakontaktmellan konstniirskap,allm?inhetoch andra
Man ?irofta en bryggamellan konst, stadsmiljd,stadsplanering,
samhiillsaktcirer.
invtnare, upplevelse,gestaltningoch deltagande.
No Longer EmpU
Det finns flera exempelpfr liknandeprojekt i NYC diir man gir in i dvergivnalokaler
och g$r platsspecifikaverk. "No longerEmpty" iir en verksamhetdiir man bland annat
gjort en stor konstutstflllningkring musik i den tidigare tomma lokalen fiir Tower
Records.I Queensgiordesen utstiillningi en dvergivenbank kring tematpengar.I
Bronx anviindeman en dvergivendomstold5r utstiillningenviickte viktiga frigor som
engageradelokalt.
New York City Housing Authority
som nyligen ftir
NYCHA, New York City HousingAuthority iir en boendeorganisation
genom
konst och
fiirsta gingen fick offentligt kulturstddav stadenNew York fijr att
andrakonstformergestaltade boendesberEttelseroch betraktelser,Det handlariiven om
att man genomkultur kan bidra till att skapasocialt h&llbaraplatseroch delta i den
urbanautvecklingenpfr flera siitt samtengageramiinniskor lokalt.
Majara Carter Group
I Bronx ligger huvudkontoretfiir Majora Carter Group som alltid verkar i det direkta
niiromr&deti Bronx fiir att utveckla''Mr'tillgiingligg$ra urbanamiljder. Startenvar att
skapaett parkomr&deftjr invinarna d8r det tidigare 169en soptipp.Projektethandlade
inte enbartom att omskapaen miljd utan iiven om att omskapam[nniskors sjiilvkiinsla,
engagemang,motivation och stolthet6ver platsen man lever pi. Projektetomfattadeallt
frin fysiska miljoftirbiithingar till att skapaarbetstillfiillen lokalt. Boende,kultur, milj6,
park och plats viivs in som en natrnlig samverkantill ett sammanhangsom engageraren
bredd av ak;tdreroch dflrfdr ocks&iir ekonomiskthillbar och langsiktig.
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seminarieroch m6ten
underkonferenser,
Deltagande

Vi har deltagit pi flera konferenseroch seminariersamti ett stort antal mtiten som en
del av vfrr omvtirldsbevakning.Ett urval iir:
o ,,statligt och kommunaltstrjdtill allmiinnasamlingslokaler"i Rinkeby Folkets
Samarbetskommittd
hus arranger al av Samlingslokalorganisationernas
(SAMSAM)
med bland arrnat
. Seminarium om samlingslokaleroch medborgarengagemang
och Ridet av enadekreoler i Viillingby
LSU - Sverigesungdomsorganisationer
Folketshus
r Kultur- och demokratidagamapitemat" Bibliotek, kultur och demokrati"
arrangeratav Haninge kommun
o KonferensenForum ftir eldsjllar pi Fryshuset
o Seminariet"Kulturens ftirnyare" pi SVT
r SKL:s kulturkonferens"Oppet samhiille"i Karlstad
ftir ungapi Lidingii
o SKL:s arbetsmarknadskonferens
r Transitsworkshoppi Konstfackom hur fler konstnflreri
kan ta del av offentliga stddsystem
miljonprogramsomrfldena
c stadsbyggnadsdagen
pfl temat"Gemenskap"under workshopen"urban
Allemansriitt" atrangeratav UpplandsViisby kommun
r Flertal seminarierunder Bok- och biblioteksmiissani Goteborg
o FdreningenAttention om kultur och identitet
. SeminariumpSKultunAdet om gemensammainsatserfiir ldsfr?imjandefor
vuxna
Kulturskolekonferensi Karlskogaftir Region Orebro liin
Samtalom rasismoch utanftlrskappi Konstakademini Stcckholmftir Uppsala
universitet
. GalanPavethe Way Awards somhyllade 100 ftirebilder fr&n fiirorten som
arrangeradesav A Million Minds och Bling
ang&endestdd till utomhusmilj6eri omr6den
r Hearing hos Niiringsdepartementet
med socioekonomiskautnaningar
r Fdrel?isningoch samtalpi Mingfaldsdageni Sundsvall
e Tankesmedjakring milgrupper och mfrngfaldmed KulturnflmndenViistra
Gtitaland
o M6ten med tjtinstemiinfr6n ett flertal kommuner,bland annatfrfln Viixj$,
Botkyrka, Sddertiilje, Stooklolm, Gdteborg,Eslciv, Karl skoga, Sundsvall,
Karlstad, Orebro, Gotland,Sala,Flen,Nonk$ping och UpplandsViisby
r M$ten med aktdrerinom arkitektur,stadsplanering,spel,digitala plattformar,
medskapandeprocesser,forskning inom valdeltagande,forskning inom
m5nskligariittigheter,forskning om subkulturer,satsningarinom integrationoch
satsningarkring miinskliga
flyktingmottagande,arbetsmarknadsinsatser,
r?ittigheter,skola, niiringsliv, niiringslivsorganisationeroch trossamfund.
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BILAGOR
Samtligabilagor finns i filformatet PDF och finns med fiir mdjlighet till ftirdjupning av
de projekt och verksamhetersomhar inspireratutformandetav satsningenAga Rum.

Bilaga I - CreativePeopleand Places: Guidancefor applicants.Arls Council England.
Myndighetenfiir civilsamhfllles-och
Bilaga 2 * Fyra dr medengagemangsgaider.
ungdomsfrflgor.
EngageraAlby - En socioekologiskmodellfor dkat
Bilaga 3 - Engagemangsguider:
lokalt engagemangoch stcirkandetav civilsamhtilief.FdreningenFanzingo.
Bilaga 4 - Ara.byCommunityArt; Ett tredrigt utvecklingsproiektmedstrid av Vrixi0
kommunoch Statenshttturrdd. RegionteatemBlekinge Kronoberg.
Bilaga 5 - Ta i hand: SlAjdoch hanverk i Biskopsgdrden.Sl6jd i Viist, Svenskform
V[st och ftireningenGsteborgssldjd.
Bilaga 6 - Nya miitesplatser:Kartfuiggning av mdiligheterna att skapa nya
medborgardrivnakulhr- och samlingsloksleri socioelmnomisktutsattaomrdden.
Folketshus och Parker.
Bilaga 7 - Reflektioner frfln Oppna staden- en kollektiv workshop (egen workshop 2
november2015).
Bilaga 8 - Sammanfattningav deltagarnasframtagnaidder under Oppnastaden(egen
workshop2 november2015),
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