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Beslut  
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. 
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Kulturdepartementet 

 

103 33 Stockholm  

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   Agneta Jansmyr 

Ordförande    Regiondirektör   
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Kulturverksamheter i vissa bostadsomrdden

SAMMANFATTNING

Regeringen har gett Kultun6det i uppdrag att ta fram ett forslag pi en satsning under

2016-2A18. Syftet 6r att ytterligare stdrka kulturen i ett antal bostadsomriden runt om i
landet med lflgt valdeltagande och ligt deltagande i offentligt finansierad kultur.

I Sverige frnns en god spridning av kulturverksamheter och minga tar del av offentligt
finansierad kultur p6 olika siitt. Men det firurs piatser d6r dessa gemensamt finansierade
kulturverksamheter och det traditionella ftreningslivet har svirt att engagera vissa
gruppef.

Kulturrfldet foresl&r diirfdr en satsning som syftar till att stddja projekt som genom en
bred lokal samverkan initierar och utvecklar konst och kultur i vissa bostadsomrflden
utifrin invinamas behov. Satsningen ftireslis heta Aga Rum. Namnet har tagits fram i
samr&d med Konstridet som har ett motsvarande uppdrag inom konstnfrlig gestaltning.

Aga Rum manif'esterar att nflgot ska ta plats men signalerar ocksfl att inv&narna f6r vara
med ooh p&verk4 att'dga rummet.

Projekt som fflr bidrag via Aga Rum ska bidra till att en mlngfald av konst och kultur
kommer till stind. Det finns mflnga ofl-entliga och privata rum och lokaler som kan
upplfltas fbr skapande p& nya siitt. Det finns dven en mingfald av uttryck och
konstformer som ligger ndra mflnga invinare, sisom film, foto, spel och andra digitala
tekniker. Projekt som hittar siitt att kombinera eller bruka detta kommer att prioriteras.

Projeklen ska drivas genom ett lokalt partnerskap. Huvudmannen fiir projektet, som inte
kan vara en offentlig part, ska gdra en gemensam ansdkan tillsammans med andra

aktdrer. Det 6r viktigt att samverkan tir tydlig och att alla parter har inflytande i
skapandet av gemensam lingsiktig vision utifrin vilken man skapar en konkret plan for
vad man vill gdra under projektperioden. Sammans?ittningen ska besti av minst en
ideell verksamhet med ftirankring i omridet och kan med ftirdel besti av enskilda
aktdrer, en kulturorganisation och giirna en offentlig part, som till exempel kan vara en
kulturskola, ett bibliotek eller en stadsdelsftirvaltning. Kulturridet ser iiven att
fastighetsbolag, centrum?igare eller annan lokal kommersiell verksamhet kan ingi i
parfirerskapet.

Satsningama inom Aga Rum ska ha ett liirande fdrhillningssiitt. De ska vara
experimenterande och modiga diir nya siitt att inspirera och engagera inv&nama med
kultur prdvas, vilket skapar utryrnme ftir utveckling.

Denna delredovisning har tagits fram under september-ofttober 2415 av en arbetsgrupp
inom Kulturr6det. Arbetsmetoden har varit att ta till vara befintlig forskning, rapporter
och annan analys som bercir satsningen men ocksi att initiera egna mdten och
workshops och delta pi andras sammankomster och konferenser ftir att fb en stor volym
av olika perspektiv, behov och erfarenheter.

3(23)



Kulturverksamheter i vissa bostadsomrAden

INLEDNING

I Sverige finns en god spridning av kulturverksamheter i hela landet dtir m6nga tar del
av offentligl finansierad kultur pfl olika s[tt. Cirka 400 000 unga deltar i kulturskolans
verksamhet"rt, landet* museer hade 2013 drygl lT miljoner besiik2 och de svenska
folkbibliotekens totala utlining 2012 uppgick till 68 miljoner utl6n3. Samtidigt finns
behov av kultur- och demokratifriimjande insatser pi en rad platser och omriden runt
om i landet. Dagens samhiille blir mer och mer heterogent, vilket skapar olika
fbrutsiittningar fbr miinniskors kulturvanor.o Det finns platser d5r offentligt finansierade
kulturverksamheter och det traditionella fbreningslivet har sv6Lrt att engagera vissa
grupper.

Samtidigt viixer nya urbana folkrcirelser fram, diir bflde kultur och andra fr&gor
engagerar. Viljan att organisera sig, skapa, dela, konsumera kultur och delta i kulturlivet
finns civerallt iiven om man inte tar del av det ganensamt finansierade kulturutbudet. De
r<irelser som uppstir svarar oftast pi ett tydligt behov och drivs minga ginger av
miinniskor med lokal ftirankring som flger stort engagemang till sina omrflden. Minga
etablerade verksamheter inom folkrdrelser och det offentliga arbetar intensivt med att
hitta nya former ftjr att mdta inv*narnas engagemang. En utrnaning iir att det finns en
utbredd projekttrdtthet i manga av dessa omrflden som visar pi ett behov av kontinuitet
och hillbarhet.s

Fdr att mdta utmaningarna iir det viktigt att ta reda p8 vilka behov inv&narna faktiskt har
och lAta verksamheten piverkas av detta. Diirftr dr det avgtirande att fler fir tillgang till
att medskapa och skapa sjiilva och inte enbart ses som publik till andras aktiviteter.

I dagens globaliserade vlrld kan det lokala bostadsomrfidet ha mer gemensamt med en
liknande plats i en annan del av viirlden tin grannorten som har andra fiirutsiittningar.
Genom sociala medier skapas kreativa kontakter och utbyten mellan individer och
rrirelser. Tack vare tillgiinglig teknik kan fler skapa och ta del av andras skapande av
musik, film, TV, radio, pod, foto och litteratur. Digitaliseringen har gjort det miijligt frr
individer att mritas och lflra sig av varandra utan krav pi professionalitet och utbildning.

t Kulturskoleridets statistikinsamling. Lr)gesrappart 2014 -resultatfrfrn Kulturskalerfrdets
s tatis tikinsamling, s. I
'Myndigheten for Kulturanalys" Kulturanalys 2015, s. 15

I Kungl. Biblioteket, Bibliotek 2014 * ofentligtJinansierade bibliotek, s. 5
* Myndigheten fijr Kulturannlys. S*mh4llsrrender och kuhurvqrcor: en omvcirldsan*ly.s, s.21
'Folksts hus och Parker. Nya mhtesplatser, s. 8
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Kulturverksamheter i vissa bostadsomrAden r

UPPDRAGET

Regeringen har uppdragit 6t Kultunidet att ftirbereda en satsning pfl kulturverksamheter
i vissa bostadsomrilden2016-2018. Satsningens innehflll ska utgl fr&n de boendes
behov och 6nskem&l och priiglas av brett medborgarinflytande. Kulturridet ska i detta
uppdrag samr&da med Konstrfldet som getts motsvarande uppdrag inom omrfldet
konstniirlig gestaltning.
I uppdraget ingir bland annat att:

r frrbereda satsningen och frtireslfl former frr hur den ska genomftiras och ftiljas
UPP'

r liimna fiirslag till en bidragsftirordning eller hur regeringens dvriga
styrdokument bdr formuleras,

o i samrdd med Konstr&det ftresli en gemensam bendmningpfl satsningen 2016-
2018.
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Kulturverksamheter i vissa bostadsom r6den

STODETS UTFORMNING

Bakgrund
Inom ramen ftir bidragsgivningen kommer Kulturrfrdet att bevilja stdd till ett begrlinsat
antal projekt med spridning 6ver landet ftir a$ mdjliggdra fiine men stdrre satsningar.
Kulturr6dets ftlrslag till bidragsfrrordning utgir fr&n ett antal grunder ftir beddmning
som ska verka for tydlighet gentemot sdkande och ge myndigheten mdjlighet att
beddma en helhet.

Projekt som flr finansiering via satsningen ska bidra till att en mingfald av konst och
kultur kommer till st6nd. Det finns minga offentliga och privata rum och lokaler som
kan upplitas frr skapande p5 nya siitt. Det finns itven en mingfald av uttryck och
konstformer som ligger niira minga invinare, s&som film, foto, spel och andra digitala
tekniker. Projekt som hittar siitt att kombinera eller bruka detta kommer att prioriteras.

Projekten ska drivas genom ett lokalt partnerskap. Huvudmannen ftir projektet, som inte
kan vara en offentlig part, ska gdra en gemensam ans6,kan tillsammans med andra
aktrirer. Det iir viktigt att samverkan iir tydlig och att alla parter har inflytande i
skapandet av gemensam lflngsiktig vision utifrin vilken man skapar en konkret plan fiir
vad man vill gdra under projektperioden.

Sammansiittningen ska besti av minst en ideell verksamhet med fiirankring i omr6det
och kan med ftirdel besti av enskilda aktdrer, en kulturorganisation och giima en
offentlig part, som till exempel kan vara en kulturskola, ett bibliotek eller en
stadsdelsfiirvaltning. KulturrSdet ser iiven aft fastighetsbolag, centrumiigare eller annan
lokal kommersiell verksamhet kan ingS i partnerskapet. Sammansiittningen inom
partnerskapet kan fiir*indras under projektets ging.

De ska anviinda sig av metoder fcir beslutsfattandet inom projekten som iir si niira
invinarna som mojligt.
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Kulturverksamheter i vissa bostadsomrAden

Forslag till bidragsfcirordning

Fsrordning (20i5:XXX) om statsbidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsomriden

Inledande bestiimmelse
I $ I denna ftirordning finns bestiimmelser om statsbidrag till kulturverksamhet i vissa
bostadsomriden. Statsbidrag l?imnas i den min det finns tillg6ng pi medel.

Andamilet med statsbidraget
2 $ Andamilet med statsbidraget Ar att stddja projekt som genom samverkan och
medskapande processer skapar konst och kultur utifr6n inv6narnas behov.

Fiirutsiittningar ftir statsbidrag
3 $ Statsbidrag enligt denna ftrordning fir liimnas ftr utveckling och skapande av
kulturverksamheter i stadsdelar diir det finns ett begriinsat deltagande i offentligt
finansierad kultur"

4 $ Statsbidrag fflr liimnas till stjkande som kan visa upp samarbete med andra
organisationer.

5 $ Statsbidragfhr endast ltimnas till enskilda juridiska personer eller nflringsidkare.

6 $ Statsbidrag fir inte liimnas till en organisation som har skulder ftir skatter eller
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som [r i likvidation eller ftirsatt i konkurs"

Arendenas handtiiggning
7 $ Kulturrfldet prdvar frflgor om statsbidrag enligt denna {brordning.

8 $ En ansiikan om statsbidrag ska vara skriftlig. Sdkanden ska till Kulturridet liimna de
handlingar och uppgifter som myndigheten behriver ftir att kunna pr<iva ansdkan.

9 $ Ett beslut om statsbidrag fhr ftirenas med villkor. Dessa ska framg& av beslutet. I
beslutet ska tiven sista dag och villkor ftjr redovisning enligt 10 $ anges.

Redovisning
l0 $ Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna lorordning ska till Kulturldet
redovisa hur medlen har anviints och vilka resultat som har uppn6tts.

.A,terbetalnin g och fi terkrav
11  $
Kulturr6det fflr besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det
kan antas att bidraget har beviljats pA 1'elaktiga uppgifter.
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Kulturverksamheter i vissa bostadsomrAden

12 $ Mottagaren av ett bidrag enligt denna ftirordning iir iterbetalningsskyldig om
l. mottagaren genom att l?imna oriktiga uppgifter eller pi nigot annat siitt har ftjrorsakat
att bidraget har ldmnats felaktigt eller med ftir hiigt belopp,
2. bidraget av nflgot annat skiil har lEmnats felaktigt eller med ftir hiigt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har anv?lnts ftir det ?indamil som
det har beviljats ftir,
4. mottagaren inte liimnar sfrdan redovisning som avses i l0 $,
eller
5. villkor i beslutet inte har frljts.

13 $ Om n6gon 61 iterbetalningsskyldig enligt 12 $, fZir Kultunidet besluta att helt eller
delvis kriiva tillbaka statsbidraget. Om ett belopp som har iterkrlivts inte betalas i riitt
tid, ska dr0jsmilsninta enligt r?intelagen (1975:635) tas ut pi beloppet.
Om det finns sii.rskilda skiil, ffir myndigheten besluta aff efterge iterlrav helt eller
delvis.

Bemyndigande
14 $ Kultunfldet ff;r meddela ftreskrifter om verkstiilligheten av denna ftirordning',

Overklagande
15 $ Beslut enligt denna fiirordning ff,r inte dverklagas.

-r.q*:€iji-]f
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Kulturverksamheter i vissa bostadsomr6den

Grunder f6r bed6mning

Kultupidet ftireslir att frljande kriterier och grunder fiir beddmning iir v?igledande ftir

beslut om stcid.

Grund ftir prioritering iir att projektansiikan beskriver

. en mingfald av konstnlirliga uttryck,
r samverkan mellan professionella och amattirer och krafter frin ideella,

kommersiella och offentliga aktdrer,
o en langsiktig vision som i samverkan ska flstadkommas,
. hur srikande hittar sZitt att anvflnda och 6terbruka befintliga offentliga och

kommersiella rum och lokaler s& de n6r fler av sina inv&nare,
. hur nya siitt att komrnunicera med och involvera nya milgrupper kan utforskas,

r ett tydligt liirande perspektiv ftir att mojliggdra spridning'

Vidare prioriteras projektansiikningar som {r vlil fiirankrade i bostadsomridet

och siitter invinarnas behov i centrum genom att

r det i ansdkan tydligt redogcirs fiir hur man kommer arbeta med att ta reda pi

invinarnas behov,
r ansdkan beskriver hur invinamas behov utgdr utg&ngspunkt for l&ngsiktiga

visioner och konkreta verksamheter,
. den lokala ftirankringen i bostadsomridet 5r tydligt beskriven,
. medskapande processer och invanarinflytande under hela satsningen finns

beskrirma,
v'dnda sig till alla ildersgrupper,

o verksamheten utgdr fr6n samverkan mellan aktdrer med olikaftade kompetenser

och uppdrag som kompletterar varandra, Samverkan kan till exempel ske mellan

kulturverksamheter i samverkan med de som verkar inom omriden som

stadsplanering, bostad, idrott, hiilsa och utbildning'

Prioriterade iir projekt som verkar i bostadsomrflden diir

r valdeltagande och deltagandet i offentligt frnansierad kultur Ar lflgt,
r ftirviirvsfrekvensen och medelinkomsten [r lflg och en hdg andel elever saknar

behcirighet till gymnasieskolan.

e(23)



Kulturverksamheter i vissa bostadsomrAden

FORSLAG

Kultun&det har utdver forslag till bidragsftrordning och grunder ftir beddmning arbetat
med att ta fram ft)rslag inom ftiljande omriden:

. Utgangspunkter fiir satsningen.

. Ett fiSrslag pA gemensam benlmning p& satsningen ftir Kulturr&det och
Konstr&det efter samverkan mellan myrdigheterna.

. Fdrslag p[ hur satsningen bor genomftiras och fiiljas upp.

Utgingspunkter
Statens konstrid och Statens kultunid har enats om ftiljande gemensamma
utg8ngspunkter fijr sina respektive uppdrag inom ramen ftir satsningen:

, Invdnarnqs lveativitet och platsernas potential i centrum. Fler ska kunna v6lja,
skapa och ta del av kultur diir de bor.

. Ta plqts i bostadsomrdden med ldgt valdeltagande ach diir deltagandet i
offentligt finansierad kultur iir begriinsat. Bidra till en lingsiktig utveckling av
det lokala samhlillet genom att ge fler invinare mdjlighet att inspireras, utveckla
sina ftirmigor och dtirigenom stiirka engagemanget och kreativiteten diir de bor.

. Involvera invdnarna och andra aktdrer genom lokal samverkan med den
professionella kulturen. Invinarna involveras som projektdeltagare,
kulturutdvare och publik.

. Oppna mojligheterfor bred samverkan som kan haka in i andra satsningar inom
stadsutveckling, boende, demokrati och tillgiinglighet.

. Ha ett prdvande anslag, mod och vilja att utvecklas. Det kriivs dmsesidighet,
ddmjukhet, mod och foriindringsvilja fiir att samverka.

F6rslag pA ben5mning pA satsningen - Aga Rum
Statens konstrfld och Statens kulturrid har enats om den gemensamma
beniimningenAga Rumfdr den aviserade satsningen. Rubriken tiicker siviil permanenta

och tillfdlliga konst- och kulturhflndelser som tillgiinglighet till och makt <iver platsen
diir man bor. Dessa mtnga olika rum st6r i gemensamt fokus fiir de bf,da
myndighetemas uppdrag.

FOr att tydliggiira vad som skiljer myndigheternas olika uppdrag inom ramen fiir den
gemensamma satsningen, kommilvffieimyndighet att ha en egen undemrbrik.
Avsikten iir att faststiilla dessa under hiisten.

Samverkan

Nationellt och internationellt utbyte och liirande
Samverkan pi lokal, nationell och internationell nivfl iir en Itirutsiittning fiir att ni
lingsiktiga effekter. Det finns helt klart en stor kunskap och erfarenhet av medskapande
bide inom och utanftjr den svenska kultursektorn som iir viktig att ta vara pi.
Kultunidet ser ett behov av att ta tillvara pi erfarenheterna frin de olika projekten inom
Aga Rum genom att skapa ett utbyte mellan de clika platsema. Det finns iiven behov av
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att nationellt och intemationellt lyfta satsningens erfarenheter ftir att hitta m<ijligheter att

korsbeftrrkta olika nationella uppdrag med liknande inriktning och samverka med andra

diir det finns ett intresse ftir medskapande arbetsmetoder. Alla i uppdraget utpekade

aktorer spelar hiir en viktig roll men ?iven andra organisationer och myndigheter som

arbetar for <ikad tillgiinglighet, utveckling och delaktighet.

Liipande samarbete med Konstrfldet
Kultunfrdet och Konstrldet har av regeringen fitt i uppdrag att friimja en statlig samsyn

inom satsningen. Det ska diirfiir finnas ett liipande samarbete mellan myndighetema ft'r

att underst<idja varandras processer och samordna diir det finns skal till det.

Referensgrupp
Fdr att siikerstiilla att de projekt som slutligen fflr en finansiering verkligen har potential

att lyckas och att de utvalda projekten har en bredd i inriktningen s6 iir det en fiirdel om

fler iir delaktiga i urvalsarbetet och i arbetet med att folja utvecklingen i satsningarna. I

grvalsprocessen iir en mdjlighet att en referensgrupp tillsfitts ftjr bedcimning av projekt.

Referensgruppen kan besti av representanter fr&n lokalt frrankrade ideella

verksamheter, det professionella kulturlivet samt andra experter inom exempelvis

stadsutveckling, lokalt delaktighetsarbete och medskapande'

Ldrande f6rh&ll ningssett
Satsningarna inom Aga Rum ska ha ett liirande ftirhillningssiitt. De ska vara

experimenterande och modiga diir nya siitt att inspirera och engagera invflnarna med

kuitur prcivas, vilket skapar utrymme ftir utveckling. Dessa erfarenheter bOr ffingas upp

s&vAI lokalt som nationellt och internationellt ftir att spridas till si minga som mdjligt.

Kulturridet ser glrna att satsningen arbetar med ett struk;turellt lerande diir erfarenheter

frin projekten tas tillvara.

F0ljeforskning
F6ratt kunna fhnga upp de erfarenheter som generereras i satsningen si iir det viktigl att

en nationell fiiljeforskning bedrivs. Kulturridet fiireslir att Myndigheten ftir

kulturanalys ftiljer och utviirderar satsningarna i Aga Rum inom ramen frr

myndighetens uppdrag.

Aven de lokala projekten uppmuntrss att initiera samarbeten med universitet, hdgskolor

eller andra akt6rer ftir att fiilja upp effekterna av projekten ur ett tv?irvetenskapligt

perspektiv.

Kommunikation
Aga Rum ska utformas s6 att akt6rer som inte flr vana att sdka offentliga bidrag ges rid

och stdd att formulera sina ansdkningar och 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 gemensam websida ftir Aga Rum produceras diir information om de olika lokala
satsningarna pfl Konstridet och Kulturridet lyfts fram. Den blir basen lor den interna

kommunikationen inom Aga Rum diir de deltagande projekten kommer att kunna hitta
viigledning och erfarenhetsutbyte som ett stdd ftir deras processer. Hemsidan blir iiven

skyltfilnstret ut&t diir alla involverade projekt kommer att presenteras och visualiseras pi

eft tilltalande s?itt med beriittandet i fokus.

Fdr afi kunna nfr fram till nya mfilgrupper beh<ivs plattformsoberoende innehill som kan

spridas i bloggar, andra hemsidor och i sociala medier. Film, foto och beriittande i olika
former behdver skapas. Anvdndandet av en Youtubekanal skulle kunna vara en yta ftir
att kommunicera vad Kultunidets satsning handlar om och vara en plats fiir
informationsfilmer om hur man sdker pengar och hur man kan engagera sig lokalt.

Jdmstdl ldhets i ntegrering
Aga Rum kommer att integreras i myndighetens arbete kring Jiimstiilldhetsintegrering.
Satsningen kommer 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 andra bidragsformer och verksamheter som kan komplettera,
ftirstiirka eller bredda Aga Rum. Exempel kan vara bidrag till arrangcirer, Skapande
skola och insatser ftir l?isfr?imjande verksamhet.

Landsting och regioner inom kultursamverkansmodellen iir en naturlig part i relation till
uppdraget. Kulturridet ser landsting och regioner och verksamheter som omfaftas av
kultursamverkansmodellen som en betydelsefull arena lor iiirande, kunskapsdverfiiring
och erfarenhetsutbyte i relation till satsningen. De kan iiven vara mdjliga partners och en
resurs tilt de aktdrer som kommer att bedriva projekten. De resurser som finns inom
ramen ftir kultursamverkansmodellen kan pi si siitt ftirstlirka satsningen, men iiven ge

en lingsiktighet samt bidra till spridning av erfarenhet och metoder.

Ovriga satsningar och stiidform€r'. ,,
Regeringens satsning pfl stdd till utomhusmiljder i omrflden med socioekonomiska
utmaningar och Myndigheten fijr ungdoms- och civilsamhiillesfrfrgors (MUCF) satsning
pfr lokala resurscenter ftir demokratisk delaktighet kan komplettera Aga Rum. En annan
miijlig resurs iir befintliga mikrofinansieringsbidrag som minga kommuner, landsting
och regioner redan idag erbjuder.

Via Boverket finns mrljligheten att sdka bidrag ftir stdd till vissa icke-statliga
kulturlokaler och utvecklingsbidrag ftir ungdomsverksamhet i allmiinna
samlingslokaler.
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Det finns iiven miijligheter att samordna Aga Rum med vissa stddformer inom n&gra av

Europeiska unionens stddprogram. Programmen stiiller olika krav pfl vilken typ av

akttiier som iir beriittigade att sdka st0d och vilken typ av projektlaktiviteter som kan

ges st6d. En generell beddmning dr att vissa stddformer inom EU:s seklorsprogram

Erasmus*, Kreativa Europa och Europa fiir medborgarna samt Europeiska socialfonden

kan vara av slirskild vikt.

Ytterligare miijligheter finns i att samverka med liinsstyrelserna i Stockholms, Viistra

G6talands, Skdne och Kronobergs l6n i deras satsning att friimja erfarenhets- och

kunskapsutbyte om det sociala hillbara perspektivet inom urbant utvecklingsarbete.

.,r*!::J 1=:
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FRAMTAGANDET AV DELREDOVISN INGEN

Tiden ftr arbetet med att ta fram delredovisningen har varit begr[nsad till perioden
september'-oktober 2015 och arbetsgruppen, bestiende av Edna Eriksson, projektledare,
Viktoria Nguema och Simon Strdmberg, iir sammansatt utifr6n erfarenheter som
omfattar bflde direkt lokalt arbete samt kommunala och statliga erfarenheter pA
kulturomridet. Arbetsmetoden har varit att:

o ta till vara befintlig forskning, rapporter och annan analys som berdr satsningen.
e initiera egna mciten och workshops och delta pi andras sammankomster och

konferenser ftir att ffi en stor volym av olika perspektiv, behov ach erfarenheter.
t tatillvara kunskaper och erfarenheter av befintliga projekt och verksamheter

fr&n olika platser i Sverige och utlandet som varit i linje med satsningen.

Arbetsgruppen har haft en bred dialog med enskilda initiatiwagare, lokala akt0rer,
foreningsliv, kommunala och regionala tjiinstemiin och politiker samt tr[ffat parterna
som 6r utpekade i uppdraget. Sammanlagl har arbetsgruppen fort samtal med 6ver i 000
personer genom enskilda mdten, konferenser och workshops. Arbetsgruppen har triiffat
aktorer med en spridning dver landet i bAde stad och landsbygd; aktcirer som verkar i
kulturlivet men ocksA aktdrer som verkar inom mflnga andra omr6den som till exempel
stadsplanering, arbetsmarknadsinsatser, satsningar kring mflnskliga riittigheter,
utbildning och niiringsliv.

Arbetsgruppen har genomft)rt studieresor till England och New York.

Arbetsgruppen har i bred samverkan med befintlig verksamhet p6 Kulturrfldet diskuterat
mdjligheter att samordna och ftjrstlirka satsningen med andra befintliga bidragsformer
och 6vrig verksamhet.

Omvdrldsbevakning och research

Kulturvanor
Ett primfrt researchomride har varit attffi en iiverblick av kulturvanor ftir att biittre
fcirstfl vem som konsumerar och utdv-ar kultur men 6ven varftir. "Nationella
folkh6lsoenkiiten" av Folkhiilsomyndigheten, "Unders0kningar av levnadsftjrhfrllanden"
av Statistiska centralbyrin (SCB), "Kulturanalys 2015" av Myndigheten ftir
kulturanalys och "Svenska kulturvanor" av SoM-institutet iir fyra nationella
undersdkningar som erbjuder viss, om iin begriinsad, forstielse av kulturkonsumtion och
utrivande idag. I samtliga undersdkningar ftirs statistik d,ver kostnader och bes<ikare
eller deltagare i offentligt finansierade verksamheter, s6som fblkbibliotek, museer och
studiecirklar samt aktiviteter som teater- och dansftirestiillningar och klassiska
musikkonserter. Undersdkningen "Svenska kulturvanor" inkluderar ett bredare urval
vad det giiller kulturutcivande, diir fotografi, teckning, poesi och dagboksskrivande
inriiknas.
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Samtliga underscikningar pevisar liknande mdnster. Konsumtion, tillging och mdjlighet

au delta i kultur tycks vara hdgre bland individer med stort kulturellt och ekonomiskt
kapital. Miin med liigre inkomst och utbildningsgrad deltar mindre i jiimftrelse med

kvinnor i samma $upp.Utrikesftidda har liigre deltagande jiimfiirt med inrikes fodda.
Detsamma giiller ?iven fbr personer med funktionsvariationer jiimftirt med personer utan

funktionsvariation. Kulturkonsumtion och -utdvande tycks iiven minska med &ldern.

Den tillgiingliga statistiken saknar svar pi kvalitativa fr&gestiillningar, som skulle kunna

beriitta varfiir man har valt att bescika ett bibliotek eller museum. I ftirsdk att korrelera
kulturellt deltagande och valstatistik har det visat sig vara svirt att bryta ner statistiken
till bostadsomriden med datan som finns tillgiingliga genom de nationella
undersdkningarna.

De trender i rapporten "Samhfllstrender och kulturvanor: En omv?irldsanalys" av
Myndigheten for kulturanalys som kan ffi konsekvenser ftir kulturvanorna och
kulturpolitiken pi 5-10 6rs sikt eller liingre flr floljande:

Omviirldsanalysen har ett siirskilt fokus p& unga och iildre, och de fem trendema iir
utvecklingen av:

o ett mer heterogent samh?ille diir t ex urbanisering och dkade inkomstklyftor ger

olika ftiruts6ttningar ftr kulturvanor
. en mer deltagarstyrd kultur dtir digitaliseringen g<ir att fler kan delta och piverka

kulruren
r ett bildsamhiille, diir en ftirmiga att tolka bilder kommer att vara ncidviindig
r kultur som milgruppsanpassas och utformas baserat pi dataanalys
. filterbubblor och individanpassning av utbudet pi internet, vilket g0r aff man ffir

den typ av information och kultur som man redan kiinner till'

I omviirldsanalysen diskuteras ocks& fem konsekvenser for kulturpolitiken dflr insatser,
samverkan mellan olika politikomrfrden, och mer kunskap kan komma att behdvas. Det
handlar om att fiirebygga vita fliickar pi kartan dflr ett kulturutbud saknaso ge fler
tillg&ng till bredband, stiirka [ldres tillging till kultur, arbeta ftir st6'rre mflngfald, samt
6ka mediekunnigheten ftir att motverka filterbubblors negativa effekter.

Offentligt finansierad kultur
Pi platser diir medelinkomsien iir 169 iir det vanligare bland unga att inte delta i en
fiireningsaktivitet eller aktivitet anordnad av musik- och kulturskolor trots att de vill
delta, men samtidigt som de besdker fritidsgf;rdar och bibliotek desto oftare.6
Flertalet elever i kulturskolorna kommer frin familjer diir elevernas fiiriildrar tidigare
varit elever pi kulturskolan. 7 Kulturskolorna rekrytrar i alltftir liten utstr[ckning elever
med ftrdldrar utan kulturellt kapital.s

u Elofsson; Blomdahl; Lengheden & Akesson, lJngas livsstil i ldg- och hdgstatusomrfulen, s. 17
7 Hdgskoleve rket, Kanslstudenten sdllan frdn arbetarhem
8 Sveriges musik- och kulturskolerild, Gltidjecimnen eller sorgebarn, s72
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Det sker samtidigt utvecklingsarbeten inom minga kulturskolor med ambitionen att bli
relevanta ftir fler och d?irigenom ni nya deltagare. Ett exempel iir Stiftelsen El Sistema
som startade som en del av kulturskolan i Gdteborg men som sedan spridit sin
verksamhet runt om i landet. El Sistema bygger sin verksamhet utifrin en samverkan
mellan lokala aktdrer, den professionella kulturen och akademi. Ett annat exempel iir det
utvecklingsarbete som Kulturskolan Stockholm bedriver genom verksarnheten Unga
Beriittar i samverkan med bland annat Skarpniicks Stadsdelsfijrvaltning och en rad andra
lokala aktdrer ftir att stiirka ungas delaktighet genom kulturaktiviteter.

Nya folkriirelser
Unders6kningar visar att en femtedel av befolkningen inte iir engagerad i civilsamhiillet.
Detta iir kopplat till socioekonomiska faktorer som lig utbildningsnivi, brist p& tradition
att engagera sig och tillging till ett begrflnsat socialt niitverk.e Pi platser diir
arbetsldsheten ?ir hdg, medelinkomsterna [r l&ga och ftireningskunskaperna inte iir sA
stora. finns ocks& mindre utrymme Sr ideellt arbete.10

Viljan att organisera sig, skapa, dela och konsumera kultur finns dverallt hos miinniskor
flven om man inte deltar i offentligt finansierade verksamheter eller organiserar sig i
fdreningsform. Snarare vdxer andra rdrelser som drivs lokalt av unga i olika
bostadsomriden, diir segregation, rasism och viilfiird iir fragor som stir i centrum och
d?ir det aktivt utcivas pAtryckningsarbete i den allmiinna politiska debatten. Tack vare
sociala medier och den 6kade digitaliseringen 6kar niitverkandet 6ver Internet, dfir en
interntuppkoppling snarare iin ett medlemskap mdjliggOr samverkan med andra.

Bland de iildre folkrdrelserna pigir ett stort arbete for att tillgtngliggdra sina
verksamheter. Riidda Barnen, Hyresgiistftireningen, studiefiirbunden Studiefriimjandet,
Vuxenskolan och ABF drbaranigra exempel pi de som arbetar fiir att hitta nya former
fibr engagemang och ftir att involvera nya milgnrpper.

Det finns iiven ett stort engagemang ftir att skapa nya medborgardrivna mdtesplatser i
utsatta omr8denrl. Bland annat har man genom LSU:s demokratiprojekt 6,ppnat lokalen
Ambassaden i Hiisselby i nordv?istra Stockholm som mrijliggOr en plats ftir unga att
"chilla organiserat". Husby Tr[ff iir ett annat exempel dZir ett lokalt partnerskap mellan
Folkets Hus och Parker, Rinkeby-Kista Stadsdelsfdrvaltning och Svenska Bostiider
mdjligg<ir ett aktivitetshus diir meilliimskap inte iir ett krav lor att ha mdjlighet att
piverka husets funktion och aktiviteter.

Exempel pfl andra projekt
Ett exempel pi projekt som syftat till att tillgiingliggcira kultur for nya m$lgrupper som
har finansierats av Kulturr&det inom kultursamverkansmodellen [r Araby Community
Afi i Vaxjo. Ett utvecklingsprojekt diir m?inniskor som tidigare inte varit i kontakt med

e Myndigheten ftir civilsamhiilles- och ungdomsfrigo r, Fyra dr med engagemangsguider, s. 7l
to Folkets hus och Parker, Nya mdtesplatser, s.7
tt rbid
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kulturen involverades i utformandet och fick skapa sjiilva tillsammans med

profes s ionella konstniirer.

Ta i Hand iir ett sl<ijdprojekt i Biskopsgflrden i Gdteborg, d?ir sl6jd och skapande

anvtints ftjr att mdjliggdra m6ten mellan miinniskor samtidigt som man har arbetat med

|jiilp av lokal kompetens (i form av lokala workshoph6llare) och kunskapsutbyten.

Arts Council England menar att det tar i$taflr lor att en {brtindring ska kunna ske i ett

samhtille och jobbar d[rfdr med en tioirig vision fiir den lokala platsen, ut0ver en

treirig handlingsplan i projektet Creative People and Places (CPAP). Detta tror man kan

m6jligg6ra en hillbarhet och dverlevnad av verksamheter iiven ntir projektpengarna har

tagit slut.

Andra erfarenheter frin Arts Council England och Creative People and Places och

MUCF:s Engagemangsguideprojekt visar att lflnkfunktionen - individer med niitverk

och lokal kompetens som kan lotsa mellan verksamheter och invflnare som stir utanfor

verksamheterna - spelar stor roll ftr att nfl nya mfllgrupper. I England giorde iiven

mikrofinansiering frfln lokala projekt det mdjligt lor att nya milgrupper aft ta initiativ

till mindre projekt inom ramen fiir satsningen. I minga kommuner, landsting och

regioner finns idag befintliga mikrofinansieringsbidrag som har mtijlighet att kopplas

till satsningen.

Andra nationella satsningar ftir att stflrka lokal delaktighet 6r exempelvis MUCF:s

Ungas organisering, Konstridets miljonprogramsatsning samt Jordbruksverkets arbete

med lokalt ledd utveckling. Frfln Kulturrflidets hill finns verksamheter som Skapande

skola och stdd till lflsfr[miande.

Valdeltagande
Platser med lAgt valdetagande hittas dver hela landet. Det finns iiven stor variation inom

landsting och kommuner, d?ir det i vissa fall kan finnas bide ett veldigt htigt och ett

valdigt lAgt valdeltagande inom samma kommun. Rfldande valstatistik iir inte lAtt att

ftrhilla sig till. Den svarar inte pi om man iir kulturellt aktiv eller inte, den avg6r inte

vilka kulturella behov man har men kan miijtigen vara en faktor ftir att visa att just

dessa invinare inte varit med och format den lokala kulturpolitiken och det lokala

kulturutbudet.

Utpekade parter
Vi har pi olika siitt haft mdten med de utpekade partema i regeringsuppdraget, Dessa

inkluderar Myndigheten ftir ungdoms- och civilsamhiillesfr&gor (MUCF), Sveriges

kommuner och landsting (SKL), Boverket, Riksteatem och representanter frfln

regionema i kultursamverkansmodellen och representanter frfln de nationella

minoriteterna. Under dessa m<lten har vi ftirt dialog kring samverkan, anviindbara

metoder, framgingar och misslyckanden ftir tidigare satsningar.
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Ku lturridets works hops

Workshops med lokalt engagerade
Kultunidet har arrangerat tvfi workshops med representanter frin griisrotsverksamheter,
ideella fsreningar och lokalt engagerade eldsjlilar frin olika miljonprogramsomrflden.
Under dessa workshops diskuterades det utifrin verksamhetemas erfarenheter av att
arbeta nflra de boende och med utg6ngspunkt i deras och den lokala platsens behov,
bflde inom kultur och andra omr6den. Andra centrala frflgor som lyftes fram av
deltagarna var vikten av lokala nhtverk och {tirankring, mdjligheten att anstiilla personal
och arvodering av frivilliga, utetriktad och lokalt anpassad marknadsftrring, att gtira
kultur "folklig" och samverkan.

Konstridet
Tillsammans med Konstridet har Kulturr$det vid ett flertal workshoptillfiillen utforskat
gemensamma utgingspunkter fiir vira skilda projekt och Uiven kommit fram till en
gemensam ben?imning ftr satsningen. En representant ftjr Konstridet fiiljde iiven med
pi var resa till England.

Visionsworkshop "Oppna staden"
Kulturr&det arrangerade visionsworkshopen "Oppna staden" i Hangaren, Subtapia d$r
drygt 120 representanter frfrn griisrotsorganisationer, myndigheter och andra
kulturverksamheter deltog ftir att diskutera fyra nyckelcmriden i virt uppdrag. Dessa
l0d:

. Hur skulle vi kunna hitta nya siitt filr invinare att delta i kulturlivet?

. Hur skulle vi kunna anv5nda befintliga rum och lokaler si fler kan skapa och
delta?

. Hur skulle vi kunna skapa nya och hillbara partnerskap i lokalsamhiillet?

. Hur skulle vi kunna ta redapi vilka behov invinare har?

Det vi kan utliisa frin resultatet 2ir flera tydliga behov och onskemAl. Hiir fijljer n6gra av
slutsatsema som deltasalTla kom fram till.

. Samverkan -;"" ideella projekt och professionella aktdrer

. Vflga satsa pfl nya aktdrer 
-' . -

. Overliimnandet av makt och omfbrdelning av resurser
r Skapa beslutsfattande processer som 6r inkluderande
. Viga omprciva modell for bidragsgivning
o Ett ft)renklat ansrikningsfcirfarande
r Deltagarorienteratstdd
. Tydliga strukturer ftir inkludering och direktinflytande
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. n'ltljliggdr att alla kan delta, s?ikerst?illande av representation i alla led

. Lyssna p6 behoven och lita pi den egna kaften
r Hellre fiine projekt som har mOjlighet att ta hdjd
. Kulturen som medel ftir samh?illsutveckling
. V&ga tro pi inv*namas dnskemfll och kraft att ftir6ndra

Resultatet fr&n workshopen finns i bilaga 6 och7, samt som en film.

Studieresor

Arts Council England
Inom ramen ftir v&rt researcharbete har tvfl studieresor genomfiirts. Det ftirsta bes0ket

var hos Arts Council England med anledning av deras satsning Creative People and

Places (CPAP) som fokusercr ph att fii fler engagerade i omriden med ligt kulturellt

deltagande. Besdket genomftirdes tillsammans med representanter fr&n Statens konstrid

och Riksteatern. Under tvil dag*r mdtte vi de nationellt ansvariga fiir satsningen samt

besokte tre olika projekt som f&tt finansiering och sttid via CPAP. Arts Council betonar

vikten av excellens bAde i konstniirlig kvalitet och i kvaliteten pi de metoder och

processer som anvlinds fdr att engagera invinarna. Idag finns 21 olika platser kopplade

till Creative People and Places och varje plats drivs av lokal samverkan med partners

fr6n ideella verksamheteg kulturorganisationer, universitet, kommuner, centrumiigare,

bostadsbolag och m$nga fler. Sammansdttningen skiljer sig it frin plats till plats.

Lfrngsiktigheten manifesteras bland annat genom att varje samarbetsgrupp, som

organiseras som ett konsortium, redan vid ansdkan formulerar en tioirig vision lor hur

platsen kan ha utveoklats tack vare satsningen. De lokala projekten ftirbinder sig iiven

afi bedriva foljeforskning och vara en del av ett nationellt erfarenhetsutbyte.

Barking
Projektet Creative Barking and Dagenham i Barking, en ftirort l[ngst ut pi en av

Londons tunnelbanelinjer, fokuserade pi mikrofinansiering och kulturlotsar ftr att

engagera invinarna i niira samarbete med biblioteket.

Doncaster
I Doncaster utanfilr Sheffield bestiFtt!'vi Right Up Our Street, ett projekt dflr fokus 169

pfl atl anviinda redan befintliga mdtesplatser fbr att stfirka kulturens niirvaro, till

exempel pubar, centrumanliiggningar och torg.

Dansbury
I Dewsbury utanfor Leeds gjordes besdk hos Creative Scene. F<ir att nA nya milgrupper

och locka ny publik arbetade man med att hitta nya former ftir att marknadsfiira kultur

och utmana bAde bildsprik, sprflk och annan kommunikation. De samarbetade iiven med

tumerande grupper inom scenkonstomridet fdr att kunna erbjuda kvalitativ kultur.
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Studieresa till New York
Representant frin arbetsgruppen har deltagit i en rad studiebesdk i New York
tillsammans med kultur- och demokratiministern samt andra representanter frin
Kulturdepartementet.

Creative Time
Pi Creative Time arbetade man med att siitta de konstnflrliga uttrycken pi nya platser
och i nya sammanhang ftir att nfr nya milgrupper och ftir att 6ppna upp fysiska platser
ftir bflde nya tolkningar och nya s6tf att anviinda dem fiir att gdra dem tillglngliga. I
projektet "Key to the city" gjordes fysiska nycklar som delades ut av borgmSlstaren.
Dessa nycklar gick till faktiska platser som kunde l6sas upp och g6'ras tillgiingliga och
delades ut till miinniskor som aldrig vistats i dessa miljder. Creative Time bedriver
omfattande verksamhet pi en rad omriden men en viktig komponent i arbetet man
bedriver handlar om att skapa kontakt mellan konstniirskap, allm?inhet och andra
samhiillsaktcirer. Man ?ir ofta en brygga mellan konst, stadsmiljd, stadsplanering,
invtnare, upplevelse, gestaltning och deltagande.

No Longer EmpU
Det finns flera exempel pfr liknande projekt i NYC diir man gir in i dvergivna lokaler
och g$r platsspecifika verk. "No longer Empty" iir en verksamhet diir man bland annat
gjort en stor konstutstflllning kring musik i den tidigare tomma lokalen fiir Tower
Records. I Queens giordes en utstiillning i en dvergiven bank kring temat pengar. I
Bronx anviinde man en dvergiven domstol d5r utstiillningen viickte viktiga frigor som
engagerade lokalt.

New York City Housing Authority
NYCHA, New York City Housing Authority iir en boendeorganisation som nyligen ftir
fiirsta gingen fick offentligt kulturstdd av staden New York fijr att genom konst och
andrakonstformer gestalta de boendes berEttelser och betraktelser, Det handlar iiven om
att man genom kultur kan bidra till att skapa socialt h&llbara platser och delta i den
urbana utvecklingen pfr flera siitt samt engagera miinniskor lokalt.

Majara Carter Group
I Bronx ligger huvudkontoret fiir Majora Carter Group som alltid verkar i det direkta
niiromr&det i Bronx fiir att utveckla''Mr'tillgiingligg$ra urbanamiljder. Starten var att
skapa ett parkomr&de ftjr invinarna d8r det tidigare 169 en soptipp. Projektet handlade
inte enbart om att omskapa en miljd utan iiven om att omskapa m[nniskors sjiilvkiinsla,
engagemang, motivation och stolthet 6ver platsen man lever pi. Projektet omfattade allt
frin fysiska miljoftirbiithingar till att skapa arbetstillfiillen lokalt. Boende, kultur, milj6,
park och plats viivs in som en natrnlig samverkan till ett sammanhang som engagerar en
bredd av ak;tdrer och dflrfdr ocks& iir ekonomiskt hillbar och langsiktig.
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Deltagande under konferenser, seminarier och m6ten
Vi har deltagit pi flera konferenser och seminarier samt i ett stort antal mtiten som en

del av vfrr omvtirldsbevakning. Ett urval iir:
o ,,statligt och kommunalt strjd till allmiinna samlingslokaler" i Rinkeby Folkets

hus arrange r al av S aml ingslokalorganisationernas Samarbetskommittd

(SAMSAM)
. Seminarium om samlingslokaler och medborgarengagemang med bland arrnat

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer och Ridet av enade kreoler i Viillingby

Folkets hus
r Kultur- och demokratidagamapi temat " Bibliotek, kultur och demokrati"

arrangerat av Haninge kommun
o Konferensen Forum ftir eldsjllar pi Fryshuset
o Seminariet "Kulturens ftirnyare" pi SVT
r SKL:s kulturkonferens "Oppet samhiille" i Karlstad
o SKL:s arbetsmarknadskonferens ftir unga pi Lidingii
r Transits workshop pi Konstfack om hur fler konstnflrer i

miljonprogramsomrfldena kan ta del av offentliga stddsystem
c stadsbyggnadsdagen pfl temat "Gemenskap" under workshopen "urban

Allemansriitt" atrangerat av Upplands Viisby kommun
r Flertal seminarier under Bok- och biblioteksmiissan i Goteborg

o Fdreningen Attention om kultur och identitet
. Seminarium pS KultunAdet om gemensamma insatser fiir ldsfr?imjande for

vuxna
r Kulturskolekonferens i Karlskoga ftir Region Orebro liin

r Samtal om rasism och utanftlrskap pi Konstakademin i Stcckholm ftir Uppsala

universitet
. Galan Pave the Way Awards som hyllade 100 ftirebilder fr&n fiirorten som

arrangerades av A Million Minds och Bling
r Hearing hos Niiringsdepartementet ang&ende stdd till utomhusmilj6er i omr6den

med socioekonomiska utnaningar
r Fdrel?isning och samtal pi Mingfaldsdagen i Sundsvall
e Tankesmedja kring milgrupper och mfrngfald med Kulturnflmnden Viistra

Gtitaland
o M6ten med tjtinstemiin fr6n ett flertal kommuner, bland annat frfln Viixj$,

Botkyrka, S ddertiilj e, Stooklolm, Gdteborg, Es lciv, Karl sko ga, Sundsv al l,

Karlstad, Orebro, Gotland, Sala, Flen, Nonk$ping och Upplands Viisby

r M$ten med aktdrer inom arkitektur, stadsplanering, spel, digitala plattformar,

medskapande processer, forskning inom valdeltagande, forskning inom

m5nskliga riittigheter, forskning om subkulturer, satsningar inom integration och

flyktingmottagande, arbetsmarknadsinsatser, satsningar kring miinskliga

r?ittigheter, skola, niiringsliv, niiringslivsorganisationer och trossamfund.
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BILAGOR

Samtliga bilagor finns i filformatet PDF och finns med fiir mdjlighet till ftirdjupning av

de projekt och verksamheter som har inspirerat utformandet av satsningen Aga Rum.

Bilaga I - Creative People and Places: Guidancefor applicants. Arls Council England.

Bilaga 2 * Fyra dr med engagemangsgaider. Myndigheten fiir civilsamhfllles- och

ungdomsfrflgor.

Bilaga 3 - Engagemangsguider: Engagera Alby - En socioekologisk modellfor dkat

lokalt engagemang och stcirkandet av civilsamhtilief. Fdreningen Fanzingo.

Bilaga 4 - Ara.by Community Art; Ett tredrigt utvecklingsproiekt med strid av Vrixi0

kommun och Statens httturrdd. Regionteatem Blekinge Kronoberg.

Bilaga 5 - Ta i hand: SlAjd och hanverk i Biskopsgdrden. Sl6jd i Viist, Svensk form

V[st och ftireningen Gsteborgssldjd.

Bilaga 6 - Nya miitesplatser: Kartfuiggning av mdiligheterna att skapa nya

medborgardrivna kulhr- och samlingsloksler i socioelmnomiskt utsatta omrdden.

Folkets hus och Parker.

Bilaga 7 - Reflektioner frfln Oppna staden - en kollektiv workshop (egen workshop 2

november 2015).

Bilaga 8 - Sammanfattning av deltagarnas framtagna idder under Oppna staden (egen

workshop 2 november 2015),
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