PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Tid:

2016-11-30 kl. 08.30-11.30

Plats:

Regionens hus, Sal B

§17

Projekt Livet i länet
Diarienummer: RJL 2016/3719
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
•
•

Bevilja Jönköpings läns museum 1 500 000
Medel tas ur anslag för 2016 års regionala
utvecklingsmedel

Sammanfattning
Projektet innebär att museet ska förnya sitt engagemang kring
kulturmiljövårdsområdet och utveckla sina olika samarbetsformer
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-17
• Underlag till projektbeslut
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016- 11-17
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-11-17
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RJL 2016/3719

Regionledningskontoret
Lena Bohman Hjelmstedt
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Projektet Livet i länet
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslås
1. Bevilja Jönköpings läns museum 1 500 000
2. Medel tas ur anslag för 2016 års regionala utvecklingsmedel

Sammanfattning
Projektet innebär att museet ska förnya sitt engagemang kring
kulturmiljövårdsområdet och utveckla sina olika samarbetsformer.

Information i ärendet
2016 inleddes en utvecklingsaktivitet med syfte att utveckla nya pedagogiska
program som riktar sig mot unga vuxna, ovana museibesökare och besökare som
aldrig uppfattat museet som en resurs. Dessutom fokuserades på att finna nya
vägar att interagera med länet och civilsamhället i form av föreningsliv, sk. Fria
ideella aktörer, hembygdrörelsen. Syftet var också att inventera samverkansarenor
där flera aktörer, med olika behov, skulle kunna hitta nya samverkansformer.
Arbetet innebär bl.a. att utveckla nya pedagogiska program som riktar sig mot
unga vuxna och ovana museibesökare. Man vill också hitta nya vägar för att
interagera med länet och dess civilsamhälle.

Beslutsunderlag
•
•

Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län
Checklista

Beslutet skickas till
Jönköpings läns museum

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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ANSÖKAN OM REGIONALA
PROJEKTMEDEL JÖNKÖPINGS LÄN

Datum

2016-11-17
Projekt
Markera aktuell ruta

Ny ansökan – Förstudie

Ny ansökan – Projekt

Förlängningsansökan*

* Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedel.

Uppgifter om projektet
Projektnamn

"Livet i länet" (arbetsnamn)
Projektperiod

Totalkostnad

Sökt belopp från Region Jönköpings län (totalbelopp)

2017-01-01 - 2017-12-31

3.000.000

1.500.000

Uppgifter om sökande
Projektägare

E-post

Sergei Muchin

sergei.muchin@jkpglm.se

Postadress

Postnummer

Ort

Box 2133

55002

Jönköping

Telefon

Mobiltelefon

036-301890

0705-321890

Organisationsnummer

CFAR-nummer**

Plusgiro

Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet?

Ja

Bankgiro

268-5469

826000-9322
Nej

Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd?

Ja

** Arbetsställenummer enligt Statistiska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00).

Projektledare
Namn

E-post

Liselotte Munther

liselotte.munther@jkpglm.se

Telefon

Mobiltelefon

036-301829

070-3018818

Ekonomihantering
Namn

E-post

Ingela Magnussen

ingela.magnussen@jkpglm.se

Telefon

Mobiltelefon

036-301811

073-4254665

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga).

Underskrift av behörig att företräda sökanden
Ort och datum

Jönköping 2016-11-17
Namnteckning

Namnförtydligande

Sergei Muchin
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Nej
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Bilaga till ansökan om regionala
projektmedel Jönköpings län
Projekt
Namn

LIVET I LÄNET
Sammanfattning av projektet

I uppdraget från region Jönköpings län (RJL/237) finns femton uppdragspunkter varav ett flertal pekar på en
utveckling av målgrupper, samarbete med civilsamhället, förnyat engagemang kring kulturmiljövårdsområdet,
men också ansvaret för att lyfta, förtydliga och utveckla begreppet kulturarv via varierande samarbetsformer.
Museet ska också delta med kunskapsutveckling och med aktiviteter i kulturens roll för god hälsa. Allt detta med
länsperspektiv
Redan 2016 inleddes en utvecklingsaktivitet med syfte att utveckla nya pedagogiska program som riktar sig mot
ungavuxna, ovana museibesökare och besökare som aldrig uppfattat museet som en resurs. Dessutom
fokuserades på att finna nya vägar att interagera med länet och civilsamhället i form av föreningsliv, sk. fria
ideella aktörer, hembygdrörelsen. Syftet var också att inventera samverkansarenor där flera aktörer, med olika
behov, skulle kunna hitta nya samverkansformer.
Projektet riktar sig mot hela länet och ämnar förstärka en sådan utvecklingsinsats.

Syfte
Beskriv avsikten med projektet

Möta RJL:s uppdragsbeskrivning (RJL237) genom förnyat arbetssätt där medborgaredeltagande ligger till grund
för en metodutveckling som på ett systematiskt och mångfasetterat vis skapar en långsiktig, kvalitativ och hållbar
relation med civilsamhället i länet. I samverkansmodellens kärna ligger samarbete, nya gränsöverskridande
arbetssätt och aspektvidd i form av nya relations riktningar. Kultur - Hälsa. Kultur - Utbildning. Kultur - Näringsliv.
Kultur - Civilsamhälle. Projektet blir den platsen där detta etableras via konkreta samarbeten i länet.
Aktiviteterna som blir resultatet av insatsen är grundade på pedagogiska metoder där målgruppsbehov är i centru
Mål
Vad ska projektet uppnå för resultat?

Inriktningsmålet: är att vi ska vara aktiva och verka inom områden där museet inte tidigare haft möjlighet att
agera.
Effektmålet: är att nya besökargrupper, åldersgrupper och platser i länet ska känna att deras länsmuseum tillfört
nya tankar och upplevelsekunskap kring vad ett levande kulturarv kan vara.

Målgrupp
Vem/vilka vänder sig projektet till?

Kulturplanens stategiska målgrupp är barn och unga. Där är vi särdeles aktiva och detta projekt fokuserar
fortsättningsvis på denna målgrupp. Dessutom ser vi den museiovana besökaren som som en tydlig målgrupp.
Båda grupperna är naturligtvis identifierade ur ett länsperspektiv varför interaktionen med civilsamhället i länet
står i centrum för projektet.

Förväntat antal deltagare i projektet
Totalt – varav kvinnor – varav män

Bland personalen är det flera som berörs, dock är det två personer (kvinnor) som kommer vara anställda direkt i pr
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Genomförande
Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?

Museet har redan inlett ett första steg i att identifiera och etablera nya nätverk och samverkansparter i länet.
Inom ramen för detta projekt utvecklas dessa för att etablera och säkerställa långsiktiga relationer.
Programaktiviteter, mindre vandringsutställningar, workshops (pedagogiska/exprimentiella) är konkreta aktiviteter
som ska genomföras inom dessa relationer. På bibliotek, kulturhus, föreningslokaler, i natur och landskap.

Tidplan
Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske
Aktivitet

Startdatum aktivitet

Slutdatum aktivitet

Organisation av nätverk

2017-01-01

2017-12-31

Pedagogisk utveckling

2017-01-01

2017-12-31

Programaktiviteter/Workshops

2017-01-01

2017-12-31

Visningar

2017-01-01

2017-12-31

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Jönköpings län

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS)
Beskriv projektets koppling till den regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på plus.rjl.se

Projektet kopplar särskilt mycket an till RUS:en via begreppen 'Livsmiljö' (både den inre som yttre).'Ett
inkluderande samhälle' samt 'Attraktivitet'. Vi menar att museets aktiviteter och erbjudande som
kunskapsinstitution medverkar till ett rikare liv. Ett breddat kulturbegrepp ger förutsättningar för mångfald av
perspektiv och synsätt. I en miljö där vi ser sammanhang och har förståelse för vad som är de vitala delarna i
samhällsbygget kommer vi som medborgare ha lättare för att vara ansvarfulla i vardagliga beslut, vara en delaktig
resurs i sociala samanhang och vara tryggare individer som är toleranta, modiga och utvecklingsorienterade.
Horisontella kriterier
Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt jämställdhet

Museet arbetar på en plattform av policys, där jämställdhet, likabehandling, mångfald, miljö, folkhälsa,
friskfaktorer och arbetsmiljö är en naturlig del i alla våra beslut och prioriteringar. Vi ser museet som ett verktyg i
en public-serviceidé om att skattefinansierade institutioner är demokratiska, inkluderande, ansvarstagande,
kunskapsbaserade och inspirerande i ett för medborgaren rikt liv. Museets uppdrag är att via sina samlingar och
den expertis som vi besitter gestalta människans livsvillkor både ur ett kulturhistoriskt som samtidsorienterat
perspektiv. Det är det som är meningen med föreningen. Museet ska vara en plats där människor kan känna sig
hemma, och blir berikade.
Ordinarie verksamhet – projekt
Specificera vad som är särskiljande och unikt

Det är inte okänt att museet under en längre period genomgått hårda prövningar av resurs och ekonomiska skäl.
Detta har gjort att museets verksamhet reducerats till 'anorektiska nivåer', vilka därigenom skadat museets
pedagogiska aktivitet samt vår förmågan att vara närvarade i olika former i länet.
Att vi redan nu (tack vare 2016 års anslagstilldelning) kunnat inleda arbetet med att återuppbygga kvalitativ
verksamhet som påverkat ett ökat utbud och därigenom ett ökat besökarengagemang är unikt då utbudet tidigare
var torrlagt. Detta projekt innebär att vi kan fortsätta denna utveckling och lägga än mer fokus på att nå länet.
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Spridning
Ange hur information om projektet ska spridas

Museet publicerar information via flera kanaler:
Webbsida
Sociala medier.
Artiklar i press.
Rapporter( interna/externa)
Radio och Podar
Uppföljning/utvärdering av projektet

Utvärderningen sker både enligt delprojektplaner som är styrda av projektdirektiv med utvärderingsgrindar.
Dessutom sker återkoppling till Regionen via uppdragsbeskrivningen RJL/237 där hela museets verksamhet
återkopplas och utvärderas.

Kostnadsbudget*
År 20 17

Kostnadsslag

År 20

År 20

År 20

Totalt

Egen personal (inkl. sociala avgifter)
Antal timmar:

1.120.000

1.120.000

Externa tjänster

565.000

565.000

Lokalkostnader

35.000

35.000

Lönekostnad per timme:

Investeringar (gäller inte medel från Region

0

Jönköpings län)
Övriga kostnader (ange kostnadsspecifikationen i

1.280.000

bilaga)

1.280.000
0

Indirekta kostnader (specificera i bilaga)

3.000.000

Summa kostnader

-

-

Intäkter
Summa nettokostnader

-

3.000.000

0

0

0

-

-

0

0

0

3.000.000
0

3.000.000

Offentliga bidrag i annat än kontanter

0

Privata bidrag i annat än kontanter

0

3.000.000

SUMMA (A)

0

0

0

3.000.000

Finansiering*
Finansiär

År 20 17

År 20

År 20

År 20

Totalt

Region Jönköpings län

1.500.000

1.500.000

Egen finansiering

1.500.000

1.500.000

0
0

0
SUMMA (B)

3.000.000

0

0

0

3.000.000

* Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten mellan fälten, får
du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B).
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Beräkningsunderlag till projektbudget (för hela projektperioden)
Egen personal
(personens namn eller kategori) – bokförd kostnad

Sysselsättningsgrad

Månadslön inkl.
soc.avg.

Antal månader

Total kostnad

Anna Lindahl

100

49.817

12

597.804

Josefin Ottosson

90

43.554

12

522.648

0
1.120.452

SUMMA EGEN PERSONAL

Externa tjänster

Beräknat antal timmar

Placebrander (konsulttjänst/kommunikationsstrategi)

1

Beräknad fakturerad
timkostnad

565.000

Total kostnad

565.000
0

0
565.000

SUMMA EXTERNA TJÄNSTER

Beräknat
inv. datum

Investeringar

Inköpspris
exkl. moms

Total kostnad

Mediateknik

0

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD

Övriga kostnader

Total kostnad

Kulturhistorisk basutställning (utvecklingsarbete med länsdelaktighet)

500.000

Verkstad 4 (länsnod på museet)

400.000

Nätverksmöten

100.000

Over head

170.000

Mediateknik

110.000

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER

1.280.000

UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT
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Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

Livet i Länet

Länsmuseet

År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

1701

1712

Status

Diarienummer

Nytt

RJL 2016/3719

Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

-

-

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Mullsjö

Jönköpings län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

Koppling till livsmiljö och ett breddat kulturbegrepp
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Infrastruktur

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Projektet vill nå nya grupper vilket kan gynna integration.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

Förlag till särskilda villkor för beslut

* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År

Summa

Typ av medel

2016

1500000

Regionala utvecklingsmedel

Totalt

1 500 000,00 kr

Beslutet motsvarar 50% procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT

Utbetalningsprognos
År 2017 beräknar vi att betala ut 1 500 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

2e

08A

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.
Läs mer på plus.rjl.se
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