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Övrig fråga:
Kultur i vården ryms inom FS:s verksamhetsområde. ANA ansvarar för Regionens kulturfrågor i
allmänhet. Kan samverkande bryggor skapas för att vara av godo för dessa båda kulturaspekter?
KRISTINA NERO (V)
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RJL 2020/5

Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet, 2020-01-22
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll






Inkomna handlingar




Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-12-11
Protokoll kulturutskottet 2019-12-18
Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2020-01-08
RJL 2019/222, Regionstyrelsen 2019-11-24 § 212 Budgetjusteringar av nämndernas egna
kostnader
Kulturrådet- En handbok för Sveriges fristäder inom ICORN
Tillväxtverket 2019-12-12 Dokumentation av dialogpass, infrastruktur och attraktiva miljöer i
städer och landsbygder

Utgående skrivelser
Regeringsbeslut












RJL 2020/33 Regleringsbrev och villkor 2020 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Kulturdepartementet, Riktlinjer för statens bidrag till Riksteatern för Budgetåret 2020
Kulturdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende statens kulturråd
Kulturdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Riksantikvarieämbetet
Kulturdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Nämnden för
hemslöjdsfrågor
Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Verket för
Innovationssystem
Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Tillväxtverket
Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:3 Europeiska
regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

4





Kulturdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för
kulturanalys
Näringsdepartementet, Uppdrag att fördela medel till särskilda driftstöd i sårbara och utsatta
glesbygdsområden 2020-2022
Näringsdepartementet, Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2022 inom ramen för det
nationella skogsprogrammet

Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Övrigt
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet 2020-01-22
Ärendetyp
ANA 4.2.1

Ärenderubrik
Anna Wilhelmsson, konsult

ANA 4.4.1
ANA 4.2.1
ANA 4.5.2
ANA 4.7.2

Avstängning från studier
Kontrakt John Sax solist
Ansökan om stöd till konferensen CHECK
Personuppgiftsbiträdesavtal, Sommenbygdens
folkhögskola
Vilnius stadskör

ANA 4.2.1
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Handlingsplan 2020 - 2023 Samverkan barn och Evelina Örn
unga

2019-12-02

Jönköpings kommun

Regionens åtagande

RJL 2019/2884

Handlingsplan för samverkan barn och unga
2020-2023
Svar senast 2020-02-29

REMISS

Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot
olyckor (SFS 2003:778) 2019-2022

Evelina Örn

2019-12-11

Aneby kommun

Regionens åtagande

RJL 2019/2968

Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot
olyckor (SFS 2003:778), Aneby kommun 20192022
Svar senast 2020-01-15

REMISS

Regional cykelplan 2020-2029

Elisabet Eriksson

2019-12-13

Region Halland

Regionens åtagande

RJL 2019/2995

Regional Cykelplan 2020-2029
Svar senast 2020-02-14Anstånd beviljat tom 2020-02-29

REMISS

Förslag till nya och ändrade ämnesplaner inom
vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till
ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2012:4) om yrkeskunskaper

Evelina Örn

2019-12-18

Skolverket

Regionens åtagande

RJL 2019/3047

Remiss - Förslag till nya och ändrade
REMISS
ämnesplaner inom vård- och
omsorgsprogrammet samt förslag till ändring av
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om
yrkeskunskaper
Svar senast 2020-01-31

2019.14206

2019.14331

2019.14584

2019.14646

I

I

I

Program för smart specialisering RIS3

Elisabet Eriksson

2019-12-18

Region Jämtland Härjedalen

Regionens åtagande

RJL 2019/3057

Remiss - Program för Smart specialisering
Svar senast 2020-03-18

REMISS

Skogsstyrelsens gemensamma målbilder för
god miljöhänsyn - nya och reviderade målbilder

Elisabet Eriksson

2019-12-20

Skogsstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2019/3071

Remiss - Skogsstyrelsens gemensamma
målbilder för god miljöhänsyn
Svar senast 2020-02-07
Begärt anstånd tom 28/2

REMISS

2019.14672

I

I

Sidan 1 av 2
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2019.14693

I

Remiss - Den robusta sjukhusbyggnaden 2020

Evelina Örn

2019-12-20

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regionens åtagande

RJL 2019/3079

Remiss - Vägledningen Den robusta
sjukhusbyggnaden 2020
Svar senast 2020-02-24

REMISS

Sidan 2 av 2
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-11
Tid:

2020-01-08 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, sal B

§ 10
Kurser och konferenser
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser:
 Länsteatrarnas vårmöte den 9 mars i Varberg.
Presidiet beslutar att Adam Starck (S) ges möjlighet att delta.
 Bygdegårdarnas riksförbunds landsbygdskonferens den 14 februari i
Stockholm.
Presidiet beslutar avstå från deltagande.
 Sveriges Kommuner och Landsting, Regional utveckling 2020 den
13 maj i Stockholm.
Presidiet återkommer i frågan om deltagande.
 Folk och Kultur 5-8 februari i Eskilstuna.
Presidiet beslutar att Adam Starck (S) deltar, samt att en från
oppositionen ges möjlighet att delta.
 Sweden Live, 21-22 januari i Västerås.
Presidiet beslutar att Adam Starck (S) ges möjlighet att delta.
Presidiet noterar följande datum:
 Regiondag 4 maj.
 Landsbygdsriksdagen 8-10 maj.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, scenkonstchefer och
konstnärliga ledare
Länsteatrarna och Teater Halland bjuder in till vårmöte 2020
Varmt välkomna till ännu ett vårmöte. Denna gång är vi inbjudna till Teater Halland och
kommer att vara i deras lokaler i Varberg. Temat för mötet kommer att vara: Samverkan,
relationer och teaterns plats i världen. Vi kommer under dessa dagar prata om hur våra
teatrar, regioner, kommuner och andra aktörer samverkar med varandra på olika vis.
Dessutom kommer vi ha mycket tid för enskilda och gemensamma möten. Som vanligt
kommer vi även få ta del av fantastisk scenkonst!
Datum: Måndag 9 mars till onsdag 11 mars
Tid: Lunch 11.00 den 9 mars till lunch 13.00 den 11 mars
Plats: Teater Halland , Svärdfiskgatan 8, 432 40 Varberg
Medlemsmöte: 13.00 – 14.30 måndag 9 mars
Anmälan: Anmäl dig senast 17 februari
Klicka på Anmälan medlemsmöte
Avgift: Deltagaravgiften på 1000 kr per person faktureras i efterhand.
Hotell: Varbergs stadshotell, Kungsgatan 24–26, 432 41 Varberg.
Kontakta genom: info@varbergsstadshotell.com eller +46 340 69 01 00. Uppge
bokningsnummer: 1081330
OBS: Sista dag för garanterat boende genom bokningskod är den 30/1. Efter detta datum
behöver man ordna boende själv.
Länsteatrarna i Sverige och Teater Halland hälsar er välkomna!
Robert Uitto, Ordförande Länsteatrarna & Anna Sjövall, Vd Teater Halland
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HÅLLBARHETSPROGRAM 2021–2025

Region Jönköpings läns policy
för hållbar utveckling
Region Jönköpings län ska på ett ansvarsfullt,
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt bedriva
verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån
sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar
utveckling är en viktig utgångspunkt. Vårt mål är
att uppfylla visionen För ett bra liv i en attraktiv
region.

Vi samverkar med andra aktörer inom länet för att
stärka en hållbar utveckling. Genom samverkan
inom forskning och utbildning säkerställer vi att vi
ligger i framkant.
Klimatförändringarna är en av vår tids största
utmaningar. Vi genomför åtgärder för att minska
utsläpp som påverkar klimatet. Det bidrar till målet
om högst 1,5 graders global uppvärmning. Vi
genomför också åtgärder för en ökad beredskap i ett
förändrat klimat.

Vi driver en hållbar samhällsutveckling för hela
länet genom den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och i vårt hållbarhetsprogram sätter vi
ambitiösa mål för vår egen verksamhet. Vi som
organisation har en direkt påverkan på invånarnas
möjlighet till god och jämlik hälsa genom vårt
ansvar för folkhälsa, sjukvård och tandvård. Genom
kollektivtrafiken skapar vi möjlighet till ett hållbart
resande i länet. Vi bidrar också till kunskap och
utveckling genom våra folkhögskolor,
naturbruksgymnasier och vår kulturverksamhet.

Vi tar hänsyn till livscykelperspektivet. Det innebär
att vi strävar efter att de produkter och tjänster som
vi väljer ger minsta möjliga hälso- och
miljöbelastning från början till slut. För oss är
kraven i lagstiftningen och övriga krav på vår
verksamhet en lägstanivå.
Vi agerar som en ansvarsfull och attraktiv
arbetsgivare där människors lika värde och
rättigheter är en självklarhet. Vi arbetar med
ständiga förbättringar och säkerställer hög
kompetens hos medarbetarna utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.
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HÅLLBARHETSPROGRAM 2021–2025

Vår del i omställningen till
ett hållbart samhälle
I hållbarhetsprogrammet visar vi hur vi ska arbeta för att bidra till Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling. Målen visar också hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår
vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”.
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors
behov och mänskliga rättigheter idag utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina. För att utvecklingen framåt ska
kunna vara hållbar måste vi uppnå hållbarhet inom
alla tre hållbarhetsdimensionerna – ekologiskt,
socialt och ekonomiskt. De tre dimensionerna
måste också hela tiden samverka och förhålla sig
till varandra.

Framgångsfaktorer för att nå vår vision
I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år
2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande
steg för att verksamheten bedrivs i linje med en
hållbar utveckling. Våra fyra framgångsfaktorer
täcker in helheten i begreppet hållbarhet och utifrån
dessa har vi prioriterat mål och åtgärder.
Våra fyra framgångsfaktorer:
 Vi är till för alla
 Vi är klimatsmarta
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
 Vi använder våra resurser klokt

Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att ta
ansvar för hur vi brukar planetens resurser. Att
skydda planeten genom att långsiktigt förvalta
naturresurser, konsumera och producera hållbart
samt öka beredskapen mot klimatförändringar. Vi
kan bidra genom att använda våra resurser klokt,
minimera utsläpp till luft och vatten, bevara
biologisk mångfald och verka för en hållbar
konsumtion, produktion och samhällsplanering.

Hållbarhetsprogrammet omfattar mål och
prioriterade åtgärder som ska genomföras där vi har
en betydande påverkan för en hållbar utveckling; i
den egna verksamheten, som samhällsaktör,
finansiär och som delägare i bolag.
Hållbarhetsprogrammet omfattar alla verksamheter
som är finansierade av Region Jönköpings län.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och
jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett
samhälle där människors lika värde står i centrum,
vilket kräver att människor känner tillit och
förtroende till varandra och är delaktiga i
samhällsutvecklingen.

Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är
resurskrävande och därför finns det inte alltid
prioriterade åtgärder till alla mål.
Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med
hållbarhetsprogrammet utifrån regelverk och sin
egen verksamhetsstyrning. Det innebär att varje
chef och medarbetare har ett ansvar inom sitt
ansvarsområde för att hållbarhetsprogrammet
genomförs och att arbetet följer linjeorganisationen.

Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och
utveckla mänskliga och materiella resurser på ett
långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar för en varaktig,
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt där
varje generation bär kostnaderna för den service
som den generationen beslutar om och själv
konsumerar.
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HÅLLBARHETSPROGRAMMET OCH VÅR OMVÄRLD
Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030
leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169
delmål som ska leda till att avskaffa extrem
fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i
världen, främja fred och rättvisa, samt skydda
planetens naturresurser och lösa klimatkrisen.

Målen i vårt hållbarhetsprogram strävar mot att
uppfylla Agenda 2030 och FN:s globala mål, de
nationella målen om miljökvalitet och jämställdhet
samt övriga regionala mål, strategier och
handlingsplaner.

De globala målen är integrerade, odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den sociala, den ekologiska och den
ekonomiska.

4
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Vi är till för alla
Vi är en socialt hållbar organisation, med människors lika värde i centrum. Vi bedriver
en jämlik verksamhet med ett gott bemötande och är en del av en samhällsutveckling
där länets invånare och patienter samt våra medarbetare upplever tillit, förtroende
och delaktighet.
I ett socialt hållbart samhälle är jämlikhet och
jämställdhet utgångspunkten. Människor lever ett
gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader.
De känner tillit och förtroende till varandra och är
delaktiga i samhällsutvecklingen.

sex människorättsprinciper vägledning: ickediskriminering och jämlikhet, deltagande och
inkludering samt transparens och ansvar.
FN:s barnkonvention blev lag 2020, vilket innebär
ökat fokus på barnets rättigheter inom våra
verksamheter. Vi arbetar även utifrån FN:s
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Att vi är till för alla kommer till uttryck på alla
nivåer i organisationen: från det enskilda mänskliga
mötet – där det goda bemötandet är avgörande – till
verksamhetsutveckling och strategiska beslut – där
jämlikhets-, jämställdhets- och
delaktighetsperspektiv integreras.

God tillgänglighet är ett särskilt viktigt område för
att säkerställa att vi är till för alla. Inom området
tillgänglighet ryms flera olika aspekter, till exempel
fysisk, kognitiv och språklig tillgänglighet, men
även aspekter som kunskap och tillit.

Region Jönköpings län har antagit Council of
European Municipalities and Regions deklaration
om jämställdhet mellan män och kvinnor (CEMR).
Det ger oss möjligheter att jobba med jämställdhet
och andra dimensioner av diskriminering och social
hållbarhet.

För att Region Jönköpings län ska uppfattas som en
inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv
arbetsplats ska medarbetarna uppleva att de har lika
rättigheter och möjligheter. Även att sjukfrånvaron
ligger på en låg nivå och att antalet medarbetare per
chef är rimligt. Mångfald är ett viktigt område, där
vi sätter särskilt fokus på att främja integration av
medarbetare med utländsk bakgrund.

Mänskliga rättigheter är grundläggande för social
hållbarhet. Det är viktigt att inte bara tillgodose och
skydda rättigheterna utan även att säkerställa på
vilket sätt det görs. Mänskliga rättigheter är därmed
både ett mål och ett medel. I detta arbete ger FN:s

MÅL: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett
normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
DELMÅL
Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i
analyser, resursfördelning och beslutsfattande i
organisationens verksamheter och projekt.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Genomföra särskilda
kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhetsoch jämställdhetsintegrering för politiker, chefer,
HR-partners, verksamhetsutvecklare,
utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga
funktioner.



Se över, och vid behov komplettera, befintligt
beslutsstöd och utbildningsutbud.

 Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter,
samt när vi beviljar finansiellt stöd och
projektmedel.
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Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad
normmedvetenhet och icke-diskriminering innebär i
praktiken.



Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna
de verktyg de behöver.



Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och
kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet.



Erbjuda coaching i normmedvetenhet och ickediskriminering för verksamheterna.

MÅL: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats där alla
medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
DELMÅL
Sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil nivå och
skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön eller
yrkeskategori vara låg.

Alla medarbetare upplever att de har lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter oberoende av kön, ålder,
religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Följa Region Jönköpings län
rehabiliteringsprocess och komplettera den med
frågor om våld i nära relationer.



Arbeta aktivt med det systematiska
arbetsmiljöarbetet, inklusive hälsofrämjande
åtgärder.



Utveckla befintliga verktyg som stödjer det
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel
arbetsmiljöronder och checklistor.



Arbeta aktivt och systematiskt med
diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder
för lika rättigheter och möjligheter.

 Ge coaching och stöd till HR-partners för att
kunna stötta chefer i arbetet.

Alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter till
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
och medarbetarens uppdrag, oavsett yrkeskategori.
Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt
integration, inom ramen för strategier, planer och
program.
Samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med
förebyggande åtgärder mot kränkande särbehandling,
diskriminering, trakasserier och repressalier i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

 Utveckla befintliga verktyg som stödjer det

Alla medarbetare upplever att de är delaktiga i sin
arbetsplats utveckling.

 Verksamheter arbetar aktivt med det systematiska

systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel
arbetsmiljöronder och checklistor.

arbetsmiljöarbetet.

6
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MÅL: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende,
delaktighet och ansvar.
DELMÅL
Tillgänglighet ska vara ett prioriterat
utvecklingsområde utifrån flera perspektiv –
information och kommunikation, verksamhet och
lokaler.

Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi
anordnar ska vara hållbara och tillgängliga.

Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och
verksamheter ska ske i samverkan med dem vi är till
för, med hänsyn till deras erfarenheter och
upplevelser.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna
de verktyg de behöver.



Utöka användning av universell utformning1.



Sprida kunskap om hälsolitteracitet2 och
användningen av verktyg som stödjer
hälsolitteracitet.



Följa upp tillgänglighetsperspektiv när vi utvecklar
och förbättrar våra verksamheter, samt när vi
beviljar finansiellt stöd och projektmedel.



Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och
mallar.



Kranmärka3 vår verksamhet senast år 2022.



Fortsätta utveckla arbetet med olika former av
aktivt samskapande.



Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande,
delaktighet och medskapande.



Ge stöd genom coaching och verktyg åt
verksamheter.

Att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar.
Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa.
3 Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
1
2

7
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Vi är klimatsmarta
Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat och bidrar till att
Jönköpings län blir ett plusenergilän som producerar mer energi än vad vi använder.
Klimatförändringarna är en av vår tids största
utmaningar. Världens ledare fastslog, genom
Parisavtalet, målet att hålla den globala
uppvärmningen långt under två grader med
ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader. För att
lyckas krävs stora insatser.

materialanvändning, livsmedel, varutransporter,
arbetspendling och kapitalförvaltning. Även denna
klimatpåverkan behöver minska betydligt.
Att vara klimatsmart innebär att vi arbetar aktivt
både med att minska våra utsläpp av växthusgaser
och öka produktionen av förnybar energi, samtidigt
som vi anpassar vår verksamhet till de
klimatförändringar som sker.

År 2018 hade Region Jönköpings län en
klimatpåverkan på cirka 18 000 ton
koldioxidekvivalenter från våra direkt påverkbara
utsläpp som kollektivtrafik, energianvändning,
jordbruk, medicinska gaser och tjänsteresor. Vår
klimatpåverkan behöver minska med 30 procent till
2025, jämfört med 2018, för att vara i linje med
1,5-gradersmålet.

Plusenergilän innebär att vi ska producera mer
energi än vad vi använder. Där kan vi som
fastighetsägare bidra, till exempel genom att
installera solceller på våra tak.
Region Jönköpings län antar Fossilfritt Sveriges
transportutmaning med målet att köpta och utförda
transporter ska vara fossilfria år 2030

Vi har även en betydande klimatpåverkan från
utsläpp vi kan påverka indirekt som byggnationer,

MÅL: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår
verksamhet till ett förändrat klimat.
DELMÅL

PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt
påverkbara utsläpp med 30 procent år 2025 jämfört
med 2018.

Användningen av värme och el i våra fastigheter och
verksamheter ska minska. År 2025 ska levererad
energi understiga 145 kWh/m2.



Den egna produktionen av förnybar energi ska
öka med 2 GWh under programperioden.



Välja mindre klimatbelastande betong och
prioritera trä som byggnadsmaterial när så är
lämpligt.

År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest
betydande klimatriskerna4 för vår verksamhet.

Genom en hållbar byggprocess ska vi under
programperioden minska klimatpåverkan från om- och
nybyggnationer.

4

Enligt riskbedömning i vår klimatanpassningsplan.

8
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MÅL: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet
ska vara resurseffektivt.
DELMÅL

PRIORITERADE ÅTGÄRDER

År 2025 ska:
- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100
procent förnybara drivmedel,
- dieseltåg drivas med den andel förnybara drivmedel
som är godkänt, dock minst 20 procent förnybara
drivmedel,
- eltåg drivas med 100 procent förnybar el,
- fordon inom serviceresor drivas med minst 40
procent förnybara drivmedel.


Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad
utsträckning kan få vård i hemmet.



Utveckla samordningen av patientresor till och
mellan våra sjukhus.



Stimulera fler patienter att välja hållbara
resealternativ till vårdinrättningar.

År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i
upphandlade hyrbilar och transporttjänster5 vara
minst 80 procent.



Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling.



Främja användning av transportcyklar eller
tjänstecyklar.

Under programperioden ska klimatpåverkan minska
med minst XX procent för tjänsteresor, inklusive egna
godstransporter, jämfört med 20XX.



Målnivåer och förslag på handlingsplan tas fram
efter reseanalys våren 2020.



Successivt öka andelen förnybara drivmedel i
pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 80
procent år 2025.



Etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov
och Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna
busslinje utreds möjligheten att etablera busslinje
mellan Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset
Eksjö och Värnamo sjukhus.



Utrusta alla våra allmänna konferensrum med
teknik för resfria möten.

Under programperioden ska klimatpåverkan från
privata resor till vårdinrättningar minska.

Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer
hållbara resealternativ för arbetspendling, med en
målsättning att minska klimatpåverkan med XX
procent under programperioden, jämfört med 20XX6.

Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra
ambulanser och lantbruksfordon7 ska kunna drivas på
förnybara drivmedel.

5

Renodlade transporttjänster så som upphandling av transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter.
Följs upp genom målvärden i koldioxidekvivalenter/anställd.
7 Traktorer, skördetröskor, jord- och skogsbruksmaskiner.
6

9
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Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Vi väljer varor, kemikalier och läkemedel som gör så lite skada på miljö
och hälsa som möjligt och vi främjar en hälsosam inom- och utomhusmiljö.
En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som är
negativa för vår hälsa och för de naturliga
kretsloppen. En sund livsmiljö handlar också om
biologisk mångfald och en miljö som bidrar till en
god psykisk hälsa. Det innefattar alla de tre
hållbarhetsdimensionerna.

När vi köper in livsmedel ska vi i första hand välja
de som uppfyller svenska livsmedelskrav och som
är ekologiskt producerade, i andra hand livsmedel
som uppfyller svenska livsmedelskrav, i tredje hand
livsmedel som är ekologiskt producerade och i sista
hand konventionellt producerade livsmedel.

Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår
verksamhet och ligger i linje med att arbeta för en
sund livsmiljö. Det handlar om det vi kan påverka
själva, som hur vi använder kemiska produkter,
förskriver läkemedel, väljer livsmedel samt
anlägger grönytor. Men det handlar också om att
skapa en sund livsmiljö där de varor tillverkas som
vi använder i vår verksamhet, till exempel
läkemedel, livsmedel, IT-utrustning,
sjukvårdsmaterial och textilier.

Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för
en betydande del av våra kostnader. Region
Jönköpings län är i många fall en stor kund och kan
genom upphandlingar påverka utbudet på
marknaden i en hållbar riktning. När regioner
samverkar blir effekten större. Vi stödjer och ingår i
det nationella samarbetet mellan regioner kring
hållbarhetskrav i upphandling.

MÅL: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara.
DELMÅL
Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara
hälsofrämjande och den biologiska mångfalden ska
öka.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Genomföra så kallade I-tree-beräkningar8 för våra
utomhusmiljöer vid sjukhusen.



Utöka andelen ängsytor med 20 000 m2 kring våra
sjukhus samt uppföra insektshotell.



Utvärdera möjligheten till synligt vatten och gröna
tak vid varje ny- och ombyggnation samt vid
markprojekt.



Möjliggöra att delar av bevattningen av vår
utemiljö ska ske med dagvatten.

All nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för
miljöbyggnad silver. År 2025 ska de byggmaterial vi
använder uppgå till minst 80 procent A- och Bklassade byggmaterial enligt SundaHus.

8

Synliggör trädens ekosystemtjänster genom att beräkna trädens upptagningsförmåga av koldioxid, vissa luftföroreningar
och dagvatten samt beräknar värdet av det årliga upptaget i kronor och återanskaffningskostnad.

10
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MÅL: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälsooch miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
DELMÅL
Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav
och mer långtgående miljökrav ställas i prioriterade
upphandlingar9. Livscykelperspektivet ska guida oss i
val av produkter.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Vi ska kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i
varor10 utifrån vår kemikaliestrategi med syfte att
minska negativ påverkan.

År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga
kemiska produkter11 utretts med syfte att hitta hälsooch miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.

MÅL: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen
patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel.
DELMÅL

PRIORITERADE ÅTGÄRDER

År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept vara
högst 250 recept per 1000 invånare. Rekvirerad
antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med
Stramas målsättningar.
Under programperioden ska förskrivningen av
prioriterade miljöbelastande läkemedel12 minska.



Utöka användningen av icke-farmakologiska
behandlingar.



Utveckla förskrivarnas arbete med indikation på
prioriterade läkemedel.



Förskriva startförpackningar där så är möjligt och
arbeta med tidsbegränsade ordinationer.



Arbeta för att läkemedel med samma effekt och
med mindre miljöpåverkan prioriteras vid
förskrivning och rekommendation.

Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna
läkemedel ska kasseras.
Vi ska utöka samverkan om läkemedels
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester med
länets kommuner och länsstyrelsen.

9

Prioriterade upphandlingar för sociala hållbarhetskrav utifrån nationella samarbetet, ”Hållbar upphandling”. Prioriterade
upphandlingar för miljökrav utifrån vår interna process ”Hållbarhetskrav i upphandling”.
10 Förbrukningsmaterial, elektronik, inredning, textilier och leksaker.
11 Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg samt REACH kandidatförteckning.
12 Tas fram i samråd med Region Jönköpings läns läkemedelskommitté.

11
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MÅL: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion och en ökad
självförsörjningsgrad.
DELMÅL

PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Av våra livsmedelsinköp ska år 2025
- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter och ägg
vara producerade i enlighet med krav motsvarande
svensk lagstiftning inom djuromsorg,
- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker och potatis
vara producerade i enlighet med krav motsvarande
svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion,
- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara märkt med
MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling,
- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och bananer
vara producerade med sociala och etiska krav
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt
producerade,
- minst 65 procent av de totala livsmedelsinköpen
vara ekologiskt producerade.

Öka användning av närproducerade livsmedel inom
befintliga och kommande livsmedelsavtal samt genom
att ta tillvara naturbruksgymnasiernas
egenproducerade livsmedel.
Vi ska minska klimatpåverkan från serverade måltider
inom vår verksamhet.

12
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Vi använder våra resurser klokt
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser
från kommande generationer. Vi använder både naturliga och ekonomiska resurser
på ett effektivt och hållbart sätt.
Hållbar konsumtion och produktion är det Agenda
2030-mål där Sverige har sina största utmaningar.
De svenska konsumtionsbaserade utsläppen, från
både svenska och importerade varor och tjänster, är
ungefär 10 ton koldioxidekvivalenter per person
och år. För att nå klimatmålet behöver utsläppen
minska till 1 ton per person och år.

Eftersom finanssektorn har stor indirekt påverkan
på klimatet är det viktigt att minska klimatpåverkan
från vår kapitalförvaltning.
Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt
och är en viktig fråga för våra verksamheter. Väl
använda resurser inom till exempel sjukvården ger
en minskad miljöpåverkan, god ekonomi och
patientnytta.

MÅL: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska
och återvinningen ska öka.
DELMÅL
År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade
förbrukningsartiklar13 minska med minst 15 procent
jämfört med 2020.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Främja förbrukningsmaterial med innehåll som går
att materialåtervinna och i ökad utsträckning
består av återvunnet material och förnybar råvara.

Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som
möjligt av inredningen vara återanvänd.

Vårt matsvinn14 ska minska med minst 30 procent till
2025 jämfört med 2020.

År 2025 ska allt matavfall15 sorteras ut, i syfte att
främja produktion av biogas och biogödsel.

13

De prioriterade förbrukningsartiklarna listas i vår handbok för klokare materialval.
Inkluderar produktionssvinn, beställning-/serveringssvinn och tallrikssvinn. Följs upp genom målvärden i gram/portion.
15 Inkluderar matavfall från produktion, servering och personalrum inom våra egna fastigheter.
14

13
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MÅL: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till
minskat fossilberoende.
DELMÅL

PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Den relativa klimatbelastningen från vår
kapitalförvaltning ska minska jämfört med år 2018 och
klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara
index16.

År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan hanteras i
syfte att ställa mer långtgående krav avseende social
hållbarhet och miljö i vår kapitalförvaltning.

16

Omfattar aktieinnehav och kortfristiga ränteplaceringar/obligationer. Mäts som ton koldioxidekvivalenter per miljon
investerad krona.

14
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SÅ HÄR TOG VI FRAM PROGRAMMET
Mål och prioriterade åtgärder har tagits fram utifrån
en nulägesanalys som utgått från globala, nationella
och regionala mål, strategier och åtgärdsprogram.
Nulägesanalysen resulterade i ett utkast på mål. Vi
har anordnat träffar där berörda verksamheter i

Region Jönköpings län fått möjlighet att komma
med synpunkter samt förslag på ändringar och
åtgärder. En politisk referensgrupp har följt arbetet.
Länsstyrelsen i Jönköpings län och länets invånare
har också lämnat synpunkter.

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING
Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram ska
vara en naturlig del av vår styrning och löpande
uppföljning. För att de mål som finns i
hållbarhetsprogrammet ska kunna uppnås integreras
arbetet i budgetprocessen och följs upp. Till
programmet finns en plan för genomförande och
uppföljning som revideras årligen.

Regionfullmäktige fastställer
hållbarhetsprogrammet för perioden 2021–2025
samt avsätter medel för genomförandet av det i
samband med budget och verksamhetsplan med
flerårsplan. Programmet kan under
programperioden revideras.
Regionstyrelsen verkställer besluten, leder och
samordnar verksamheten samt följer regelbundet
upp att hållbarhetsprogrammet verkställs i alla
verksamheter och återrapporteras till
regionfullmäktige.

Uppföljning görs dels via delårsrapporter och dels
via en hållbarhetsredovisning som integreras i
årsredovisningen. Uppföljning görs också genom
ett årligt klimatbokslut där vi följer upp att vi rör
oss i linje med 1,5-gradersmålet.

Regiondirektören ansvarar för att
hållbarhetsprogrammet genomförs och har Region
Jönköpings läns miljöchef, HR-direktör och
folkhälsochef som stöd i arbetet.
Regelböcker för vårdval och viss ögonsjukvård
anger förutsättningar för att bedriva primärvård och
viss ögonsjukvård i Jönköpings län. I regelboken
regleras krav och uppföljning av
hållbarhetsprogrammet. Genom ägardirektiv verkar
vi för att de bolag som vi är ägare i ska följa
relevanta delar i hållbarhetsprogrammet.

15
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Styrande dokument och verktyg
Det övergripande styrdokumentet är budget och
verksamhetsplan med flerårsplan.

Programmet är ett verktyg för en effektiv
persontrafik och innehåller en redovisning kring
behovet av regional kollektivtrafik, samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen.

Vår verksamhets miljöledningssystem är certifierat
enligt ISO 14001. Det är ett verktyg som effektivt
och systematiskt stödjer arbetet med att genomföra
miljömålen i programmet på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt.

Länsstyrelsen har genom länets klimatråd, som
drivs tillsammans med kommunerna, Region
Jönköpings län, myndigheter och näringsliv, arbetat
fram en klimat- och energistrategi för att bidra till
att klara klimatmålen och energiomställningen.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en
vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklingsoch tillväxtarbete. Utöver RUS finns även ett antal
länsstrategier och styrande dokument som berör
Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete.

Vi arbetar för jämställdhet, integration och
mänskliga rättigheter i länet genom deltagande i
råden för jämställdhet och integration samt
plattformen för mänskliga rättigheter.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
sker enligt en regional strategi och handlingsplan
för jämlik hälsa: ”Tillsammans för jämlik hälsa och
ett bra liv i Jönköpings län”.

I hållbarhetsprogrammet finns mål och prioriterade
åtgärder som inte återfinns i andra styrande
dokument.

Vi har en roll i infrastrukturplaneringen bland annat
som upprättare av länstransportplanen och det
regionala trafikförsörjningsprogrammet.

16
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Framgångsfaktor: Vi är klimatsmarta
Övergripande mål

Delmål

Vi ska minska vår klimatpåverkan från
våra fastigheter och anpassa vår
verksamhet till ett förändrat klimat.

Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt
påverkbara utsläpp med 30 procent år 2025
jämfört med 2018.

Användningen av värme och el i våra
fastigheter och verksamheter ska minska. År
2025 ska levererad energi understiga 145
kWh/m2

Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer
Övriga mål syftar till att uppnå detta.

1. Den egna produktionen av förnybar energi
ska öka med 2 GWh under programperioden.

Beräknad kostnad:
Energiinvesteringsbehov 150 miljoner kronor (30 mkr/år)
Ökad personalresurs, minst
 1 driftoptimerare
 1 projektledare
Solcellsprojekt tak och parkeringar 30 miljoner kronor
Besparingspotential: 9,1 miljoner kronor per år.

År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för
de mest betydande klimatriskerna1 för vår
verksamhet.

Beräknad kostnad: Framtagningen av handlingsplanerna bedöms
kunna göras av befintlig personal. Handlingsplanerna kan dock
resultera i förslag på åtgärder som kräver investeringar.
Ett exempel på åtgärd är att genomföra lågpunktskartering för
Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Idag finns det bara en för
Ryhov. Lågpunktskartering görs för att kartlägga vilka punkter på en
fastighet som är extra utsatta vid skyfall och översvämningar.
Beräknad kostnad för lågpunktskartering: ca 0,3 miljoner kronor (0,15
miljoner kronor/st).

Genom en hållbar byggprocess ska vi under
programperioden minska klimatpåverkan från
om- och nybyggnationer.

1. Välja mindre klimatbelastande betong och
prioritera trä som byggnadsmaterial när så är
lämpligt.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid enskilda
byggprojekt och upphandlingar.
Enligt våra klimatberäkningar för år 2018 stod byggnation av
fastigheter för ca 11 % av vårt koldioxidutsläpp, vilket är i
storleksordning med tjänsteresor och arbetspendling (14 %).
Vi har i dagsläget inte en fullgod översikt över vilken klimatpåverkan
våra egna byggnationer har. Målet syftar till att under programperioden
få en tydligare bild av klimatpåverkan och samtidigt sträva efter en
minskning.

1

Utifrån riskbedömning i vår klimatanpassningsplan.
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Klimatpåverkan från våra transporter
ska minska och transportsystemet ska
vara resurseffektivt.

År 2025 ska:
- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med
100 % förnybara drivmedel
- dieseltåg drivas med den andel förnybara
drivmedel som vid varje tid är godkänt, dock
minst 20 procent förnybara drivmedel
- eltåg drivas med 100 % förnybar el
- fordon inom serviceresor drivas med minst
40 % förnybara drivmedel
Under programperioden ska klimatpåverkan
från privata resor till vårdinrättningar minska.

Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer
Beräknad kostnad: Har hanterats i upphandlingar JLT.

1. Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad
utsträckning kan få vård i hemmet.
2. Utveckla samordningen av patientresor till och
mellan våra sjukhus.
3. Stimulera fler patienter att välja hållbara
resealternativ till vårdinrättningar.

År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i
upphandlade hyrbilar och transporttjänster2
vara minst 80 procent.

1. Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling.

Under programperioden ska klimatpåverkan
minska med minst XX procent för
tjänsteresor, inklusive egna godstransporter,
jämfört med 20XX.

1. Successivt öka andelen förnybara drivmedel i pool-,
verksamhets- och transportbilar till minst 80 procent år
2025.

2. Främja användning av transportcyklar eller
tjänstecyklar.

2. Utrusta allmänna konferensrum med teknik för
Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja resfria möten.
mer hållbara resealternativ för arbetspendling,
3. Etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov och
med en målsättning att minska
Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje
klimatpåverkan med XX procent under
utreds möjligheten att etablera busslinje mellan
programperioden, jämfört med 20XX.3
Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och
Värnamo sjukhus.
4. Förslag på handlingsplan tas fram efter reseanalys
2020.

Beräknad kostnad:
1. Kostnad för utrustning för resfria möten.
2. Buss mellan sjukhusen (kostnadsberäknad, se nedan).
3. Åka fritt med kollektivtrafiken på kallelsen.
Besparingspotential: Digitala vårdmöten sparar tid och
kostnader både för egen personal och våra patienter. Att
utveckla samordningen av patientresor bedöms leda till
besparingar i form av t.ex. minskade serviceresor.
Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid
upphandling.

Beräknad kostnad:
1. Kan innebära merkostnad vid upphandling.
2. Förse allmänna konferensutrymmen med utrustning och
support för resfria möten, ca 2 miljoner kronor/år.
3. Etablera busslinje mellan våra tre akutsjukhus
Jönköping – Värnamo tur och retur: 30 minuters trafik
vardagar och 60 minuters trafik på helger.
Bruttokostnad: 3,2-4,0 miljoner kronor/år.
Besparingspotential + Teoretisk produktivitetsvinst:
2,4 miljoner kr + 2,5 miljoner kr = 4,9 miljoner kronor/år.
Värnamo – Eksjö – Jönköping tur och retur: 60 minuters
trafik. Bruttokostnad: 20-25 miljoner kronor/år
Besparingspotential + Teoretisk produktivitetsvinst:
4 miljoner kr + 2,8 miljoner kr = 6,8 miljoner kronor/år.
Vinster

2
3

Renodlade transporttjänster så som transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter.
Följs upp genom målvärden i CO2e/anställd.
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Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer
- Attraktivare arbetsgivare, lättare att rekrytera personal.
- Lägre kostnader för verksamheterna vid tjänsteresor.
- Lägre kostnader för serviceresor mellan sjukhusen.
- Möjlighet att kunna arbeta på bussen.
- Minskat behov av parkeringsplatser.
- Möjlighet till fordonsoptimering.
- Lägre klimatpåverkan.
- Säkrare arbetsmiljö, buss är säkrare än bil.
4. Åtgärder enligt handlingsplan efter reseanalys kan vara
kostnadsdrivande.

Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra
ambulanser och lantbruksfordon4 ska kunna
drivas på förnybara drivmedel.

Beräknad kostnad: Utredningen bedöms kunna genomföras
inom befintliga ekonomiska ramar. Omställning till förnybara
drivmedel kan innebära kostnadsökningar, vilket ingår i
kartläggningen.
Målet syftar till att belysa andra typer av fordon och
arbetsmaskiner som inte täcks in av målen ovan. För dessa
typer av fordon krävs det mer kunskap och bra
marknadsanalyser innan konkreta mål om andel förnybara
drivmedel kan sättas.
Vi ser dock ett behov av en omställning inom t.ex.
lantbruksfordon där Arla nu ställer krav på 100 % förnybart
drivmedel 2021 för alla ekologiska lantbrukare som vill sälja
sin mjölk till dem. Detta berör t.ex. Tenhults
naturbruksgymnasium och målet syftar därför till att stötta dem
och Stora Segerstads naturbrukscentrum i denna omställning.

4

Traktorer, skördetröskor, jord- och skogsbruksmaskiner.

53

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Övergripande mål

Delmål

Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer

Våra inom- och utomhusmiljöer ska
vara hälsofrämjande och hållbara.

Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska
vara hälsofrämjande och den biologiska
mångfalden ska öka.

1. Genomföra så kallade I-tree-beräkningar5 för
våra utomhusmiljöer vid sjukhusen.

1. Synliggör trädens ekosystemtjänster genom att beräkna trädens
upptagningsförmåga av koldioxid, vissa luftföroreningar och
dagvatten. Vi har över 1700 träd i Ryhovsparken och resultatet från
beräkningarna kommer utgöra ett beslutsunderlag när markprojekt
beslutas i framtiden.

2. Utöka andelen ängsytor med 20 000 m2
kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell.
3. Utvärdera möjligheten till synligt vatten och
gröna tak vid varje ny- och ombyggnation samt
vid markprojekt.
4. Möjliggöra att delar av bevattningen av vår
utemiljö ska ske med dagvatten.

Beräknad kostnad: 0,35 miljoner kronor (engångskostnad).
2. Gräsmattor är generellt en väldigt artfattig miljö – i synnerhet för
pollinerande insekter. Ängsytor skapar utrymme för variation och en
mängd olika habitat. Minskar det långsiktiga behovet av skötsel så som
klippning, bevattning m.m.
Beräknad kostnad: 0,35 miljoner kronor (engångskostnad).
Besparingspotential: Ängsmarker har generellt sett ett mindre behov
av underhåll och skötsel.
3. Genom att öka mängden synligt vatten skapar vi en tilltalande
estetik samtidigt som vattenytor är hälsofrämjande för människor, Det
kommer till nytta för insekter och fåglar och det kan nyttjas som
fördröjning och minskning av dagvattenflöden.
Gröna tak minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall,
binder föroreningar och isolerar byggnaden året runt. Ett grönt tak
skyddar taket mot UV-strålning och dämpar buller.
Beräknad kostnad: Bedöms inte innebära några betydande
kostnadsökningar.
4. Idag bevattnar vi alla rabatter och innegårdar med kommunalt
dricksvatten. Ett förslag är att gräva ned insamlingstankar för
dagvatten på våra fastigheter Ryhov, Höglandssjukhuset, Värnamo
sjukhus och i Nässjö. Att kunna använda sig av regnvatten är
fördelaktigt, helst i Eksjö och Nässjö, där vi redan idag sett
bevattningsförbud sommartid. Beräknad kostnad för insamlingstankar
för dagvatten är ca 1 miljon kr, men kan bli lägre om det finns
möjlighet att genomföra i samband med lämpligt byggprojekt (kräver
dock mer utredning).
Beräknad kostnad: 1 miljon kronor.
Besparingspotential:
Vinst med att omhänderta regnvatten:
 Vattenbrist i Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Värnamo kommuner med

5

Kartläggning av träds samhällsnytta
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Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer




All nybyggnation ska minst motsvara
kriterierna för miljöbyggnad silver. År 2025
ska de byggmaterial vi använder uppgå till
minst 80 procent A- och B-klassade
byggmaterial enligt SundaHus.

långa bevattningsförbud som följd. Kostnad för att hämta vatten i
åar och sjöar: 80 000-120 000 kr, sommaren 2018.
Ersättning av växter som dör vid vattenbrist, ca 70 000 kr
sommaren 2018.
Risk för längre värmeböljor och troligtvis dyrare vatten framöver.
Kostnad för bevattning: ca 70 000 kr per år.

Målet om 80 % A- och B-klassade byggmaterial finns även i det
nuvarande programmet men bedöms vara svårt att uppnå. Anledningen
är i många fall att marknaden inte kan erbjuda tillräckligt många
sådana produkter. Vi bedömer det dock rimligt att fortsätta ha 80 %
som målsättning till 2025.
Målet innehåller också en ambition om att motsvara kriterier för
miljöbyggnad silver. Kriterierna täcker bland annat in
energianvändning, ljud, radon, fuktsäkerhet m.m. och täcker alltså in
fler aspekter än val av byggmaterial.
Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid upphandling.

Vi ska stärka den sociala hållbarheten
och minska den negativa hälso- och
miljöpåverkan genom våra
upphandlingar.

Under programperioden ska sociala
hållbarhetskrav och mer långtgående
miljökrav ställas i prioriterade
upphandlingar6. Livscykelperspektivet ska
guida oss i val av produkter.

Vi ska kartlägga miljö- och hälsoskadliga
ämnen i varor7 utifrån vår kemikaliestrategi
med syfte att minska negativ påverkan.

Beräknad kostnad: Hållbarhetskrav kan i vissa fall innebära
merkostnad.
Hållbarhetsanpassad offentlig upphandling är viktigt för att uppnå våra
och samhällets hållbarhetsmål. Genom att upphandla hållbart kan vi bli
normbildande för privata konsumenter, öka medvetenheten, öka
jämlikheten, främja innovationer och bidra till att sänka priset på
miljötekniska produkter.
Kemikaliestrategin syftar till att vi ska arbeta strukturerat med att
minska negativ påverkan från kemiska produkter och varor.

Vi ska främja en hållbar
läkemedelskedja som med bibehållen
patientnytta bidrar till att minska
miljöpåverkan från läkemedel vid
användning och kassation.

År 2025 ska 100 procent av våra särskilt
farliga kemiska produkter8 utretts med syfte
att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ
och utbyte genomförts där så är möjligt.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept
vara högst 250 recept per 1000 invånare.
Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska
minska i enlighet med Stramas målsättningar.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Målet syftar till att fasa ut farliga ämnen eller byta ut dem mot mindre
farliga alternativ för en säkrare hantering vid användning och
avfallshantering/återvinning.

Desto mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar
antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner
svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande och
höga kostnader för sjukvården.

Prioriterade upphandlingar för sociala hållbarhetskrav utifrån nationella samarbetet, ”Hållbar upphandling”. Prioriterade upphandlingar för miljökrav utifrån vår interna process ”Hållbarhetskrav i upphandling”.
Förbrukningsmaterial, elektronik, inredning, textilier och leksaker.
8 Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg samt REACH kandidatförteckning.
6
7
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Under programperioden ska förskrivningen av
prioriterade miljöbelastande läkemedel9
minska.

1. Utöka användningen av ickefarmakologiska behandlingar.
2. Utveckla förskrivarnas arbete med
indikation på prioriterade läkemedel.
3. Förskriva startförpackningar där så är
möjligt och arbeta med tidsbegränsade
ordinationer.
4. Verka för att läkemedel med samma effekt
och med mindre miljöpåverkan prioriteras
vid förskrivning och rekommendation.

Kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna
läkemedel ska kasseras.

Att fortsätta arbeta aktivt med minskning i förskrivning av konstaterat
miljöpåverkande läkemedel är därför viktigt. Det är även en viktig
hälsofråga. I flera fall går en önskad minskning av läkemedel på grund
av miljöskäl hand i hand med en önskad minskning på grund av
hälsoskäl.
Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.
Den stora mängden läkemedelsrester som sprids till vår närmiljö
kommer från hushållen – både från receptfria och receptbelagda
läkemedel. Här är det viktigt att uppmärksamma vikten av att kassera
sina läkemedel på rätt sätt samt att informera våra patienter om varför
de t.ex. inte förskrivs antibiotika i lika stor utsträckning för att skapa
acceptens för ett ändrat förhållningssätt.

Vi ska utöka samverkan om läkemedels
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester
med länets kommuner och länsstyrelsen.

9

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande
djur redan vid mycket låga halter. Läkemedelsrester har även kunnat
konstateras i livsmedel så som dricksvatten och fisk.
De flesta reningsverk är inte byggda för att kunna rena läkemedel.
Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det
utgående vattnet.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.
De kommunala reningsverken är viktiga att samverka med kring
mätning och rening av läkemedelsrester då den största mängden
läkemedelsrester kommer från hushållen. Länsstyrelsen sitter på
mycket kompetens i frågan.

Tas fram i samråd med läkemedelskommittén.
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Vi ska främja en hållbar
livsmedelsproduktion och en ökad
självförsörjningsgrad.

Av våra livsmedelsinköp ska år 2025

1. Öka användning av närproducerade
livsmedel inom befintliga och kommande
livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara
naturbruksgymnasiernas egenproducerade
livsmedel.

Beräknad kostnad: Uppskattad kostnadsökning inom område måltid beräkning gjord utifrån nuläge i nya vidgade livsmedelsgrupper +
antagande om att vi inför 2021 uppnått 60% eko.

- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter
och ägg vara producerade i enlighet med krav
motsvarande svensk lagstiftning inom
djuromsorg,
- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker
och potatis vara producerade i enlighet med
krav motsvarande svensk lagstiftning inom
livsmedelsproduktion,

Ekologiskt
65 % + 1,4 miljoner kronor per år (merkostnad utöver nuvarande 4
mkr/år)
Svenskt kött, mejeri, ost och ägg (nuläge = 84 %)
95 % + 0,9 miljoner kronor per år
Svenskodlade grönsaker, potatis, frukt och bär (nuläge = 34 %)
50 % + 0,3 miljoner kronor per år

- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara
märkt med MSC eller motsvarande för
hållbart fiske/fiskodling,

Hållbar fisk och skaldjur (MSC) (nuläge = 85 %)
95 % + 0,1 miljoner kronor per år

- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och
bananer vara producerade med sociala och
etiska krav motsvarande Fairtrade och vara
ekologiskt producerade,

Hållbart kaffe, te, drickchoklad och banan (rättvisemärkt +
ekologiskt)
100 % +/- 0 miljoner kronor per år (merkostnad delvis inkluderat i ekomål.)

- minst 65 procent av de totala
livsmedelsinköpen vara ekologiskt
producerade.

Total merkostnad inom skolverksamheten
Folkhögskolor + naturbruksgymnasium skattad till ca 0,4 miljoner
kronor per år.
Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Vi ska minska klimatpåverkan från serverade
måltider inom vår verksamhet.
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Vi ska öka andelen cirkulära
materialflöden, avfallsmängden ska
minska och återvinningen ska öka.

År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade
förbrukningsartiklar10 minska med minst 15
procent jämfört med 2020.

Främja förbrukningsmaterial med innehåll som
går att materialåtervinna och i ökad
utsträckning består av återvunnet material och
förnybar råvara.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid upphandling.

Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor
andel som möjligt av inredningen vara
återanvänd.

Förbrukningsmaterial står för en stor del av vår totala klimatpåverkan.
Här bedöms det kunna göras insatser för att minska klimatpåverkan
utan att riskera patientsäkerheten. I flera fall finns det även ekonomiska
vinster att göra genom att minska användningen av engångsmaterial.
Våra interna möbelförråd har utvecklats och fungerar numera som en
intern köptjänst av begagnade möbler. Att fortsätta utveckla och sprida
användandet av befintliga möbler minskar både vår miljöbelastning
men leder också till minskade kostnader.
Beräknad kostnad: Kan initialt behöva tas fram rutiner, policys,
checklistor m.m.
Besparingspotential: Bedöms både på kort och lång sikt att minska
kostnaderna för inköp av inredning.

Vårt matsvinn11 ska minska med minst 30
procent till 2025 jämfört med 2020.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.
Nuläge:
 Patientmåltider, matsvinn: 114-142 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: ca 65 g/portion
Mål - Minska 10 % till och med 2020:
 Patientmåltider, matsvinn: 100 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: 60 g/portion
30 % minskning till 2025 baserat på 2020 års nivå:
 Patientmåltider, matsvinn: 70 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: 40 g/portion
Besparingspotential: En minskning av matsvinnet bedöms minska
kostnaderna för både område måltid men även verksamheter som t.ex.
beställer mat till inneliggande patienter på mottagningar.

10
11

De prioriterade förbrukningsartiklarna listas i vår handbok för klokare materialval.
Inkluderar produktionssvinn, beställnings-/serveringssvinn och tallrikssvinn. Följs upp genom målvärden i gram/portion.
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År 2025 ska allt matavfall12 sorteras ut, i syfte
att främja produktion av biogas och
biogödsel.

Beräknad kostnad: Bedöms inte innebära några betydande
kostnadsökningar.

Den relativa klimatbelastningen från vår
kapitalförvaltning ska minska jämfört med år
2018 och klimatbelastningen ska vara lägre än
för jämförbara index13.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan
hanteras i syfte att ställa mer långtgående krav
avseende social hållbarhet och miljö i vår
kapitalförvaltning.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Inkluderar matavfall från produktion, servering och personalrum inom våra egna fastigheter.
Omfattar aktieinnehav och kortfristiga ränteplaceringar/obligationer. Mäts som ton koldioxidekvivalenter per miljon investerad krona.
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Vår verksamhet styrs av värden kring
jämlikhet, jämställdhet och ett
normmedvetet förhållningssätt och
bemötande.

Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
ska ingå i analyser, resursfördelning och
beslutsfattande i organisationens
verksamheter och projekt.

1. Genomföra särskilda
kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhetsoch jämställdhetsintegrering för politiker, chefer,
HR-partners, verksamhetsutvecklare,
utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga
funktioner.

Vi utgår från en rambudget kopplat till samtliga åtgärder för
framgångsfaktorn Vi är till för alla. I den ingår resurser för
samordning, koordinering och coaching av de åtgärder som ska
prövas och utvecklas tillsammans med verksamheterna. Det ingår
även en kostnadspost för framtagande av kompetensutveckling,
webbstöd, utbildningsmaterial etc.

2. Göra översyn av befintligt beslutsstöd och
utbildningsutbud. Komplettering efter behov.

Beräknad kostnad: 500 000 kr/år
(Ca 350 000 för samordning, ca 150 000 för kompetensutveckling)

3. Utveckla uppföljning av jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv i verksamhetsutveckling
och förbättringsarbeten samt för beviljande av
finansiellt stöd och projektmedel.
Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad
normmedvetenhet och icke-diskriminering
innebär i praktiken.

1. Målgruppsanpassa stöd för att ge
medarbetarna de verktyg de behöver.
2. Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och
kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet.
3. Erbjuda coaching i normmedvetenhet och
icke-diskriminering för verksamheter.

Vi är en inkluderande, hälsofrämjande
och attraktiv arbetsplats där alla
medarbetare har lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter.

Sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil
nivå och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön
eller yrkeskategori är låg.

1. Följa Region Jönköpings län
rehabiliteringsprocess och komplettera den med
frågor om våld i nära relationer.
2. Arbeta aktivt med det systematiska
arbetsmiljöarbetet, inklusive hälsofrämjande
åtgärder.
3. Utveckla befintliga verktyg,
arbetsmiljöronder, checklistor etc, som stödjer
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Alla medarbetare upplever att de har lika
rättigheter, möjligheter och skyldigheter
oberoende av kön, ålder, religion, etnisk
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller könsidentitet och könsuttryck.

1. Arbeta aktivt och systematiskt med
diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder
för lika rättigheter och möjligheter.
2. Ge coachingstöd till HR-partners för att kunna
stötta chefer i arbetet.
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Framgångsfaktor: Vi är till för alla
Övergripande mål

Delmål

Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer

Alla medarbetare ska, utan risk att
diskrimineras, ha likvärdiga möjligheter till
kompetensutveckling utifrån verksamhetens
behov och medarbetarens uppdrag.
Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt
integration, inom ramen för strategier, planer
och program.
Samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med
förebyggande åtgärder mot kränkande
särbehandling, diskriminering, trakasserier
och repressalier i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Utveckla befintliga verktyg, arbetsmiljöronder,
checklistor etc, som stödjer det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Alla medarbetare upplever att de är delaktiga i Verksamheter arbetar aktivt med det
sin arbetsplats utveckling
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi är en del av en samhällsutveckling
som bygger på tillit, förtroende,
delaktighet och ansvar.

Tillgänglighet ska vara ett prioriterat
utvecklingsområde utifrån flera perspektiv –
information och kommunikation, verksamhet
och lokaler.

1. Målgruppsanpassa stöd för att ge
medarbetarna de verktyg de behöver.
3. Utöka användningen av universell
utformning14.
4. Sprida kunskap om hälsolitteracitet15 och
användningen av verktyg som stödjer
hälsolitteracitet.
5. Utveckla uppföljning av
tillgänglighetsperspektiv i
verksamhetsutveckling och förbättringsarbeten
samt vid beviljande av finansiellt stöd och
projektmedel.

Konferenser, utbildningsdagar och
evenemang som vi anordnar ska vara hållbara
och tillgängliga.

1. Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och
mallar.
2. Kranmärka16 vår verksamhet senast år 2022.

Att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar
Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa
16 Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
14
15
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Framgångsfaktor: Vi är till för alla
Övergripande mål

Delmål

Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer

Genomförandet och utvecklingen av våra
1. Fortsätta utveckla arbetet med olika former av
tjänster och verksamheter ska ske i samverkan aktivt samskapande.
med våra kunder/dem vi är till för, med
hänsyn till deras erfarenheter och upplevelser. 2. Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande,
delaktighet och medskapande.
3. Ge stöd genom coaching och verktyg åt
verksamheter.
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Investering
Vi är klimatsmarta
Förnybar energi
Energieffektivisering
Åtgärder klimatrisker*
Resfria möten
Förnybara drivmedel i dieseltåg, 20-100 %
Busslinje mellan sjukhusen - Jkpg/Vmo
Busslinje mellan sjukhusen - Jkpg/Eksjö/Vmo
Åtgärder reseanalys*

30 mkr
150 mkr

Vi är till för alla
Samordning/kompetensutveckling

Driftkostnad/år

Besparingspotential/år

1,8 mkr/år

(ingår nedan)
9,1 mkr/år

2,0 mkr/år
0-11,5 mkr/år
3,2-4,0 mkr/år
20-25 mkr/år

2,4 mkr/år**
4,0 mkr/år**

0,5 mkr/år

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Åtgärder utemiljöer
Åtgärd dagvatten
Livsmedel (utöver 4 mkr/år)

0,7 mkr
1,0 mkr

0,2 mkr/år
3,0 mkr/år

Vi använder våra resurser klokt

(inom befintliga ramar)

Total

182

30-48 mkr/år

* kostnadsberäknas i samband med att handlingsplan tas fram
** teoretisk produktivitetsvinst ej inkluderad, skattad till totalt 5-5,5 mkr/år
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16 mkr/år

Följebrev
Remiss på nytt hållbarhetsprogram för Region Jönköpings
län
Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram 2021-2025 omfattar vår egen organisation samt hur vi som finansiär,
delägare i bolag och som samhällsaktör ska bidra till en hållbar utveckling. Hållbarhetsprogrammet omfattar alla
verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län.
Det finns åtgärder till flera av delmålen. Det är de åtgärder som är prioriterade som har lyfts fram i denna
remissutgåva. Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är resurskrävande.
Frågor att ta hänsyn till när ni lämnar svar på remissen:


Är mål och åtgärder rimliga och tydliga?



Övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade?

Här hittar du remissen och så här svarar du:
Remissversionen finns tillgänglig på vår webbplats under remisstiden:
https://www.rjl.se/om-oss/Budget-och-utvecklingsplaner/program-for-hallbar-utveckling/
Svar önskas senast den XX maj 2020 med e-post till Region Jönköpings län: regionen@rjl.se.
Ange diarienummer 2019/2902 i ämnesraden. Vi är tacksamma för svar per e-post i Wordformat för att
underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren.
Sändlista bifogas.
Kontakt
Alla remissinstanser är välkomna att kontakta oss med frågor under remisstiden.
Frågorna skickas till: Region Jönköpings län, område miljö, miljo@rjl.se
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SÄNDLISTA
Delägda eller finansierade verksamheter
TvNo Textilservice
Bostadsbyggen i Jönköping AB
Almi Företagspartner
Smålands Turism AB
Stiftelsen Jönköpings läns museum
RJL Älghunden 4 AB
Privata vårdgivare inom vårdval

Kommuner i Jönköpings län
Aneby kommun
Eksjö kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Mullsjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun

Övriga
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-11
Tid:

2020-01-08 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, sal B

§6
Intern kontrollplan 2020
Diarienummer: RJL 2019/3004
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 fastställa intern kontrollplan för 2020
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den
regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2020.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-12-18
 Intern kontrollplan 2020

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2019-12-18

1(2)

RJL 2019/3004

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Intern kontrollplan 2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 fastställer intern kontrollplan för 2020

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande
planen som fastställs av regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar förslag
till intern kontrollplan för 2020.

Information i ärendet
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner.
Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas.
Förslaget till nämndens interna kontrollplan för 2020 utgörs av den
regionövergripande planen och framgår av bilaga.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2019-12-18
Intern kontrollplan 2020

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
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MISSIV

2(2)

RJL 2019/3004

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Lars Wallström
Controller
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1

2019-12-16

RJL 2019/3004

Regionledningskontoret

Intern kontrollplan 2020
Syfte
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två
inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:



tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och
styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål
och ekonomiska ramar
verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet
bedrivs på säkrar:






följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

För 2020 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Detta innebär att sannolikheten för att
brister och fel förekommer inom ett visst område har bedömts och sedan avvägts
mot de konsekvenser som kan bli följden av eventuella brister. I detta arbete har
representanter för de olika verksamhetsområdena medverkat. Flera av
kontrollmomenten berör samtliga verksamhetsområden, medan några av
momenten är inriktade på vissa delar av verksamheten.
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2

2019-12-16

RJL 2019/3004

Regionövergripande kontrollplan för 2020

1

Kontrollmoment

Syfte/frågeställning

Metod/underlag

Berörda verksamhetsområden

Attest av
löneutbetalningar.

Sker månadsvisa attester
av lönerna via
budgetansvariga chefer
enligt fastställda rutiner?
Den uppföljning som
gjordes 2018 av 2017 års
kontrollmoment visade att
påtalade brister inte hade
åtgärdats. Uppföljningen
av detta upprepas därför
under 2020.
Finns det en bra process
för beslut, planering och
genomförande av stora
investeringar?

Kontroll via uttag av information i
lönesystemet Heroma.

Samtliga
verksamhetsområden.

(Följsamhet till policy,
riktlinjer)
(Ändamålsenliga
system och rutiner)

2

Besluts- och
genomförandeprocess
av större investeringar.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)
(Skydd mot förluster)

3

Affärer och
transaktioner inom
rörelsekapitalförvaltningen.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

Reservrutiner, IT
(Följsamhet till
riktlinjer och policys)
(Skydd mot förluster)

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret (Ekonomiavdelningen och HR-funktionen).
Rapport lämnas senast 28 feb 2020.

Kontrollmomentet genomförs efter
urval av ett eller två stora
investeringsobjekt där hela
processen studeras.
Genomgång av planer och
beslutsdokument. Intervjuer med
berörda personer.

Verksamhetsområden
som bedriver sjukvård,
Verksamhetsstöd o
service,
Regionledningskontoret.

Kännbar/
möjlig.

Regionledningskontoret
(finanssektionen).

Allvarlig/
mindre
sannolik.

Samtliga
verksamhetsområden.

Allvarlig/
mindre
sannolik.

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontorets
ekonomiavdelning.

Finns det tillförlitliga
rutiner för den del av
kapitalförvaltningen som
förvaltas i egen regi?
Finns det interna regelverk
(beslutsordning m m) i
tillräcklig omfattning?

Rapport lämnas senast 30 april
2020.
Genomgång av rutiner och
regelverk.
Stickprovskontroller på genomförda
affärer.
Intervjuer med berörda
handläggare.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).

(Skydd mot förluster)
4

Väsentlighetoch
riskbedömning
Kännbar/
sannolik.

Finns det nödvändiga
reserv- och katastrofrutiner
för kritiska IT-system?

Rapport lämnas senast 5 juni 2020.
Utifrån ett urval av de mest kritiska
IT-systemen kontrollera om det
finns reservrutiner för att klara av
systemnedgångar och stillestånd.
Kontroll av dokumentation.
Intervjuer med berörd personal.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen). Samverkan
sker med IT-centrum.
Rapport lämnas senast 15 sep 2020.
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3

2019-12-16

5

Medverkan i
styrelse/råd (advisory
board) inom
läkemedels- och
medicintekniska
industrin.

Finns det tydliga riktlinjer
och rutiner och hur är
följsamheten till dessa?
Sker uppföljning av
efterlevnad?

(Följsamhet till lagar,
riktlinjer och policys)

6

Reseräkningar.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

Klarar personalen att skapa
korrekta reseräkningar?
Uppstår fel och vilka
rättelser görs via
lönefunktionen?

Intern representation.
(Följsamhet till lagar,
riktlinjer och policys)

Verksamhetsområden
som bedriver sjukvård.

Kännbar/
mindre
sannolik.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
möjlig.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen). Samverkan
sker med verksamhetsområdenas
ekonomifunktioner.
Rapport lämnas senast 15 okt 2020.
Stickprov på reseräkningar i
kombination med intervjuer med
lönehandläggare och berörd
personal.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen i samverkan
med HR-funktionen).

(Skydd mot förluster)

7

Genomgång av dokumentation.
Intervjuer med ett urval av
verksamhetschefer.

RJL 2019/3004

Finns det följsamhet till
riktlinjerna?

Rapport lämnas senast 13 nov 2020.
Stickprov på inköp och
beställningar. Avstämning mot
möten och sammankomster.
Eventuell komplettering sker via
intervjuer.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) tillsammans
med verksamhetsområdenas
ekonomifunktioner.
Rapport lämnas senast 15 dec 2020.

Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna
regionövergripande kontrollplan.
Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll.

Uppföljning av regionövergripande kontrollplan 2020
Varje genomfört kontrollmoment redovisas efter hand till regiondirektören. Efter
första halvåret sker en delredovisning till nämnder och styrelse av genomförda
kontrollmoment. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2020
återredovisas till nämnder och styrelse i januari 2021.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-11
Tid:

2020-01-08 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, sal B

§7
Kulturbidrag 2020
Diarienummer: RJL 2019/2423
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta i enlighet med kulturutskottets förslag
1. Att Subterranea tilldelas 100 000 kr i utvecklingsbidrag.
2. Att Side-Show 2 Distanico tilldelas 250 00 kronor för pågående
utvecklingsprojekt.
3. Att inget utvecklingsbidrag utgår till Minopera.
Sammanfattning
Nämndens budget för 2020 innehåller ett anslag på 11 767 000 kronor för
bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den regionala
kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer,
sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan ges i form av
verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och utvecklingsbidrag. Ur ramen ska
även regionens kultur- och arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av
kulturplanens utveckling och implementering finansieras.
Vid nämndsammanträdet 2019-12-11 återremitterades utvecklingsbidragen
för Subterranea, Minopera och Side-Show 2 Distanico, till Kulturutskottet
för vidare beredning.
Kulturutskottet har berett frågan 2019-12-18.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2019-12-18
 Protokollsutdrag nämnd ANA 2019-12-11
 Protokollsutdrag presidium 2019-12-09
 Protokollsutdrag presidium 2019-11-27
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2019-11-22
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 RJL2019/2423
 Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
utvecklingsbidrag 2020 RJL/2423
 Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
verksamhetsbidrag 2020 RJL 2019/2423
 Regional kulturplan 2018-2021
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-11
Tid:

2020-01-08 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, sal B


Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden folkhälsa,
utbildning och kultur RJL 2015/60

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Dan Sylvebo meddelar att Moderaterna återkommer vid
nämndsammanträdet.
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL
UTDRAG

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 27-29
Tid:

2019-12-18 kl.13.30-15.30

Plats:

Regionens hus, sal A

§29

Kulturbidrag 2020
Diarienummer: RJL 2019/2423
Beslut
Kulturutskottet föreslår nämnden
1. Att Subterranea tilldelas 100 000 kr i utvecklingsbidrag
2. Att Side-Show 2 Distanico tilldelas 250 00 kronor för
pågående utvecklingsprojekt
3. Att inget utvecklingsbidrag utgår till Minopera.
Reservation
Kristina Nero (V) reseverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Nämndens budget för 2020 innehåller ett anslag på 11 767 000
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens
utveckling och implementering finansieras.
Vid nämndsammanträdet 2019-12-11 återremitterades
Utvecklingsbidragen för Subterranea, Minopera och Side-Show 2
Distanico, till Kulturutskottet för vidare beredning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd ANA 2019-12-11
 Protokollsutdrag presidium 2019-12-09
 Protokollsutdrag presidium 2019-11-27
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2019-11-22
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 RJL2019/2423
 Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
utvecklingsbidrag 2020 RJL/2423
 Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
verksamhetsbidrag 2020 RJL 2019/2423
 Regional kulturplan 2018-2021
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PROTOKOLL
UTDRAG

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 27-29
Tid:

2019-12-18 kl.13.30-15.30


Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden
folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP), Marie Lindahl (L), Raymond Pettersson (C),
och Adam Starck (S) yrkar bifall till kulturutskottets tidigare
förslag, och lämnar följande protokollsanteckning:
Beslutet baserar sig på nu gällande bidragspolicy som
reviderades av regionfullmäktige 2016. Gällande policy är under
beredning för en större översyn vilket Kulturutskottet finner är
nödvändigt, då gällande policy inte alltid motsvarar de politiska
ambitionerna.
Kristina Nero (V) föreslår att en omfördelning av bidragen görs
från Side-Show 2 Distanico till Minopera.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Adam Starck
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 158-179
Tid:

2019-12-11 kl.09.00-16.00

Plats:

Regionens hus, sal A

§167

Kulturbidrag 2020
Diarienummer: RJL 2019/2423
Beslut
Nämnden
1. Återremitterar utvecklingsbidragen för Subterranea,
Minopera och Side-Show 2 Distanico, till Kulturutskottet
för vidare beredning.
2. I övriga delar godkänns kulturutskottets förslag till
fördelning av verksamhetsbidrag, utvecklingsbidrag och
arrangörsbidrag 2020.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Nämndens budget för 2020 innehåller ett anslag på 11 767 000
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens
utveckling och implementering finansieras.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidium 2019-12-09
 Protokollsutdrag presidium 2019-11-27
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2019-11-22
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 RJL2019/2423
 Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
utvecklingsbidrag 2020 RJL/2423
 Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
verksamhetsbidrag 2020 RJL 2019/2423
 Regional kulturplan 2018-2021
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden
folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 158-179
Tid:

2019-12-11 kl.09.00-16.00
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Adam Starck (S) yrkar bifall till Kulturutskottets förslag, samt
föreslår att följande utvecklingsbidrag återremitteras till
Kulturutskottet för vidare beredning:
 Subterranea
 Minopera - en opera för Småland
 Side-Show 2 Distanico
Olle Moln Teike (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att bevilja
följande verksamhetsbidrag:
 Stiftelsen Vandalorum - 1 690 000
 ShareMusic & Performing Arts - 650 000
 Stiftelsen Smålands Konstarkiv - 531 500
 Jönköpings hembygdsförbund - 100 000
 Sydöstra Folkets Hus och Parkregion - 79 000
 Jönköpings läns arkivförbund - 50 000
 Jönköpings läns hemslöjdsförbund - 49 000
 Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt - 40 000
 Jönköpings läns Konstförening - 30 000
 Sveriges Konstföreningar distrikt Jkpg - 27 000
 Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by - 500 000
 Huskvarna Folkets Park - 300 000
 Sofiehof Underjord - 200 000
Kristna Nero (V) och Gun Lusth (M) och Olle Moln Teike (SD)
yrkar bifall till Adam Starcks förslag om återremiss.
Beslutsgång
På ordförandens fråga om att återremittera utvecklingsbidragen
för Subterranea, Minopera och Side-Show 2 Distanico till
Kulturutskottet för vidare beredning, beslutar nämnden enligt
Adam Starcks förslag.
Därefter ställer ordföranden föreliggande förslag mot
Sverigedemokraternas förslag och finner föreliggande förslag
antaget.
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attraktivitet §§ 158-179
Tid:

2019-12-11 kl.09.00-16.00
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur
Kulturutskottet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Gun Lusth (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Adam Starck (S)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 175 - 179
Tid:

2019-12-09 kl.15.30-15.55

Plats:

Regionens hus, sal B

§179

Kulturbidrag 2020
Diarienummer: RJL 2019/2423
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Besluta enligt Kulturutskottet förslag till fördelning.
Sammanfattning
Nämndens budget för 2020 innehåller ett anslag på 11 767 000
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens
utveckling och implementering finansieras.
Vid presidiet ges en förnyad genomgång av kulturbidrag 2020.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidium 2019-11-27
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2019-11-22
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 RJL2019/2423
 Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
utvecklingsbidrag 2020 RJL/2423
 Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
verksamhetsbidrag 2020 RJL 2019/2423
 Regional kulturplan 2018-2021
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden
folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60
Beslutet skickas till

Vid protokollet
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 175 - 179
Tid:

2019-12-09 kl.15.30-15.55

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 156-174
Tid:

2019-11-27 kl:13.30-16.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§168

Kulturbidrag 2020
Diarienummer: RJL 2019/2423
Beslut
Presidet föreslår nämnden
 Godkänna kulturutskottets förslag till fördelning av
verksamhetsbidrag, utvecklingsbidrag och arrangörsbidrag
2020.
Sammanfattning
Nämndens budget för 2020 innehåller ett anslag på 11 767 000
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens
utveckling och implementering finansieras.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2019-11-22
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 RJL2019/2423
 Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
utvecklingsbidrag 2020 RJL/2423
 Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
verksamhetsbidrag 2020 RJL 2019/2423
 Regional kulturplan 2018-2021
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden
folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 156-174
Tid:

2019-11-27 kl:13.30-16.00

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

82

PROTOKOLL
UTDRAG

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 19-26
Tid:

2019-11-22 kl. 09.00-15.00

Plats:

Regionens hus, sal C

§24

Kulturbidrag 2020
Diarienummer: RJL 2019/2423
Beslut
Kulturutskottet föreslår nämnden
1. Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse men önskar avsätta
ytterligare 500 000 kronor från kulturplanens genomförande,
som fördelas enligt punkt 2-4.
2. Beviljar 9 241 000 + 250 000 kronor i verksamhetsbidrag till
organisationer enligt redovisad sammanställning
3. Beviljar 1 676 000 + 100 000 + 600 000 (enligt punkt 6)
kronor i utvecklingsbidrag för projekt enligt redovisad
sammanställning, varav 1 400 000 kronor till tidigare
beslutade fleråriga utvecklingsbidrag
4. Avsätter 850 000 + 150 000 kronor i arrangörsbidrag
5. Punkt 4 i tjänstemannaförslaget omformuleras enligt
“Omdisponerar 590 000 kronor till Kultur och utvecklings
budget för att skapa kapacitet att genomföra insatser knutna
till Kultursamverksansmodellen och Kulturplanens
implementering.”
6. Punkt 5 i tjänstemannaförslag "Omdisponerar 600 000 kronor
från pengarna för Kulturplanens implementering till Kultur
och utvecklings budget för genomförande av insatser knutna
till Kultursamverksansmodellen och Kulturplanens
implementering.” stryks och dessa 600 000 kronor flyttas till
medel för utvecklingsbidrag, dit även de pågånde interna
projekten flyttas då gällande policy tillåter detta. De läggs då
även till i tabellen för utvecklingsbidrag. Detta gör också att
stycket ”Projektmedel pågående projekt Kultur och
utveckling” stryks ur tjänstemannaförslaget.
Sammanfattning
Nämndens budget för 2020 innehåller ett anslag på 11 767 000
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till
organisationer, sammanslutningar och enskilda.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 19-26
Tid:

2019-11-22 kl. 09.00-15.00

Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens
utveckling och implementering finansieras.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04
• Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
utvecklingsbidrag 2020 RJL/2423
• Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar
verksamhetsbidrag 2020 RJL 2019/2423
• Regional kulturplan 2018-2021
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden
folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Kulturutskottet godkänner föreliggande förslag med fördelning av
kulturbidrag 2020 och enas om att ytterligare 500 000 kronor tas från
kulturplanens genomförande.
Dessa medel fördelas enligt nedan:
- Jönköpings läns folkrörelsearkiv + 150 000 kronor
- Sofiehof Underjord + 100 000 kronor
- Subterranea + 100 000 kronor
- Arrangörsbidrag + 150 000 kronor
Sist beslutspunkten stryks med motiveringen att nuvarande policy
tillåter att projekt drivs av den egna verksamheten.
Då projekten är påbörjade ser vi värdet av att de slutförs.
”Omdisponerar 600 000 kronor från pengarna för Kulturplanens
implementering till Kultur och utvecklings budget för genomförande
av insatser knutna till Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens
implementering”- Stryk
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PROTOKOLL
UTDRAG

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 19-26
Tid:

2019-11-22 kl. 09.00-15.00

Verksamhetsbidrag

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

2 109 000

Förslag
Kulturutskott
2020
2 259 000

Stiftelsen Vandalorum

2 105 000

2 105 000

Teateri

1 027 000

1 027 000

Riksteatern Jönköpings län

876 000

876 000

ShareMusic & Performing Arts

649 000

649 000

Stiftelsen Smålands Konstarkiv

533 000

533 000

Kultivera

421 000

421 000

Österängens konsthall

359 000

359 000

Skådebanan Jönköpings län
Jönköpings hembygdsförbund

205 000
98 000

205 000
98 000

Sydöstra Folkets Hus & Parkreg
Jönköpings läns arkivförbund

75 000
51 000

75 000
51 000

Jönköpings läns hemslöjdsförbund

44 000

44 000

Jönköpings läns bygdegårdsdistr.

39 000

39 000

Jönköpings läns Konstförening
Sveriges Konstföreningar
distrikt Jkpg

26 000

26 000

24 000

24 000

Stiftelsen Kulturreserv. Åsens by
Huskvarna Folkets Park

300 000
200 000

300 000
200 000

Sofiehof Underjord

100 000

200 000

Afro Scandinavia Jönköping

0

0

Teater Tamauer

0

0

Förslag Tj.
Organisation Skrivelse
2020
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Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 19-26
Tid:

2019-11-22 kl. 09.00-15.00

Utvecklingsbidrag
Projekt

Metodutveckling för litteraturhus
Subterranea
Interkommunal kulturpolitisk
samverkan i
GGVV-regionen
Museipedagogik i länet*
Studio Silk Residens
Minopera, en opera för Småland
SmåBUS Internationell
Barnbokskonferens 2020
Fear of Death
Project "Fate"
Miss Mermaid
Gika
Socialsekreteraren
Förklädd Gud
Body Attack

Förslag Tj.
Skrivelse
2020
0
0
0

Förslag
Kulturutskott
2020
0
100 000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Arrangörsbidrag

Förslag Tj.
Skrivelse
2020

Förslag
Kulturutskott
2020

Arrangörsbidrag
Arrangörsbidrag,
fördelas av
Riksteatern
Jönköpings län
Summa

600 000
250 000

700 000
300 000

850 000

1 000 000

86

PROTOKOLL
UTDRAG

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 19-26
Tid:

2019-11-22 kl. 09.00-15.00

Ansökningar som föreslås beviljas enligt tidigare
inriktningsbeslut, med utbetalning efter redovisning och ny
ansökan för 2020:
Fleråriga projekt

Förslag Tj. Förslag
skrivelse Kulturutskott

Dansspår

Annan post 350 000

Side-SHOW 2 Distancio

Annan post 250 000

Scenkonst och Integration - för och
med barn, unga och äldre

400 000

400 000

Smålands litteraturfestival -SmåLit

200 000

200 000

Scenkonst Jönköping

100 000

100 000

100 000

100 000

800 000

1 400 000

Jönköping (tidigare Huskvarna) Metal
fest
Summa

Beslutet skickas till
Presidiet Nämnd för arbetsmarknad. Näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Adam Starck
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
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PROTOKOLL
UTDRAG

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 19-26
Tid:

2019-11-22 kl. 09.00-15.00

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-04

1(10)

RJL 2019/2423

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Kulturbidrag 2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Beviljar 9 241 000 kronor i verksamhetsbidrag till organisationer enligt
redovisad sammanställning
2. Beviljar 1 676 000 kronor i utvecklingsbidrag för projekt enligt
redovisad sammanställning, varav 800 000 kronor till tidigare beslutade
fleråriga utvecklingsbidrag
3. Avsätter 850 000 kronor i arrangörsbidrag
4. Omdisponerar 590 000 kronor till Kultur och utvecklings budget för att
skapa kapacitet att genomföra projekt som syftar till Kulturplanens
genomförande
5. Omdisponerar 600 000 kronor från pengarna för Kulturplanens
implementering till Kultur och utvecklings budget för genomförande av
insatser knutna till Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens
implementering

Sammanfattning
Nämndens budget för 2020 innehåller ett anslag på 11 767 000 kronor för
bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den regionala
kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer,
sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag,
arrangörsbidrag och utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kulturoch arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens utveckling och
implementering finansieras.

Information i ärendet
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar
och enskilda som driver verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens
mål och inriktningar. Stöd kan ges i tre olika former enligt policy och riktlinjer
för bidragsgivning beslutad av regionfullmäktige 2016-09-27 § 93:
 Verksamhetsbidrag
 Utvecklingsbidrag
 Arrangörsbidrag

Verksamhetsbidrag
Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i
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RJL 2019/2423

Jönköpings län. Organisationen ska bedriva permanent verksamhet och ha sin
huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet. Verksamheten ska vara viktig
för regionens kulturpolitiska infrastruktur.
För att vara aktuell för verksamhetsbidrag ska organisationen:
 vara en juridisk person verksam i Jönköpings län
 ha sin huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet, exempelvis dans,
musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur,
museum och kulturarv
 stödja den regionala kulturplanens mål och kulturpolitiska prioriteringar
 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och
attraktionskraft
 samarbeta och samverka med andra aktörer.
Storleken på verksamhetsbidraget beror på verksamhetens omfattning samt hur
väl den stödjer den regionala kulturplanens mål och inriktning, samt hur
mycket som finns att fördela inom ramen.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Beslut
2019
2 054 000

2 800 000

Förslag
2020
2 109 000

Stiftelsen Vandalorum

2 050 000

2 650 000

2 105 000

Teateri

1 000 000

1 300 000

1 027 000

Riksteatern Jönköpings län

853 000

1 130 000

876 000

ShareMusic & Performing Arts

632 000

650 000

649 000

Stiftelsen Smålands Konstarkiv

519 000

531 500

533 000

Kultivera

410 000
350 000

620 000

421 000

500 000

359 000

Skådebanan Jönköpings län
Jönköpings hembygdsförbund
Sydöstra Folkets Hus och
Parkregion
Jönköpings läns arkivförbund

200 000
95 000

250 000
100 000

205 000
98 000

73 000

86 000

75 000

50 000

50 000

51 000

Jönköpings läns hemslöjdsförbund

43 000

52 000

44 000

Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt

38 000

40 000

39 000

Jönköpings läns Konstförening

25 000

35 000

26 000

Sveriges Konstföreningar distrikt Jkpg

23 000

30 000

24 000

-

700 000

300 000

-

300 000

200 000

Sofiehof Underjord

-

350 000

100 000

Afro Scandinavia Jönköping

-

100 000

0

Teater Tamauer

-

200 000

0

Organisation

Österängens konsthall

Stiftelsen Kulturreservatet
Åsens by
Huskvarna Folkets Park
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Summa

8 415 000

12 474 500

9 241 000

Kommentarer Verksamhetsbidrag

Huskvarna Folkets park – Verksamheten har utvecklats till en av
landets mest aktiva folkpark med verksamhet året runt. Verksamheten
mottog i januari 2019 det nationella priset LiveApan som “Årets Venue
2018” (Priset har delats ut sedan 2015, tidigare vinnare: Liseberg, Gröna
Lund och Dalhalla). Verksamheten uppbär verksamhetsstöd från Statens
kulturråd. Verksamheten lockar över 300 000 besökare om året och
sommaren 2019 slog verksamheten nytt publikrekord i parken med 7500
besökare vid en konsert, varav 67 % (d.v.s. 5007 personer) var besökare
som inte kom från Jönköpings kommun.
Sofiehof Underjord – En unik scen i länets kulturliv som bidrar till ett
bredare kulturutbud. Verksamheten har en i övrigt sällan prioriterad
målgrupp; unga vuxna 18-40 år och lockar besökare från hela länet.
Verksamheten jobbar med arrangörsutveckling och utveckling av unga
arrangörer. Verksamhetens mål är att arrangera minst 45 offentliga
arrangemang under 2020, och att jobba för mångfald och en mer
jämställd och bredare scen samt att föryngra Jönköpings arrangörstrupp.
Stiftelsen kulturreservatet Åsens by – Verksamheten är Sveriges äldsta
kulturreservat, grundat i mars år 2000. Stiftelsens uppdrag är att förvalta
och vårda platsen men också att levandegöra ett unikt kulturlandskap och
visa livet i en småländsk by vid sekelskiftet 1900. Besökaren ska kunna
få en uppfattning om de historiska skeenden som format platsen och
förståelse för hur dagens moderna samhälle vuxit fram. Reservatet är
tillgängligt för besök under årets alla dagar, utan inträdesavgift och har
årligen runt 35 000 besökare. Besökarna är i alla åldrar och kommer från
närområdet, men också övriga Sverige och Europa. Sedan två år tillbaka
bedriver stiftelsen utvecklingsarbete inom området måltidsupplevelser.
Afro nation - bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag enligt
bidragspolicyn då verksamheten bedöms inte vara tillräckligt etablerad
och saknar regional betydelse.
Teater Tamuer - bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag
enligt bidragspolicyn då verksamheten ännu inte är etablerad i länet.

Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidragets syfte är att utveckla befintliga eller nya
kulturverksamheter samt samverkansformer i Jönköpings län med stöd i
den Regionala utvecklingsstrategin och den Regionala kulturplanen.
Bidraget kan ges till utvecklingsprojekt på upp till tre år. Bidraget ska
bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i
hela Jönköpings län.
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Bidrag kan ges för utvecklingsprojekt inom konstområdena dans, musik,
teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur samt
museum och kulturarv och bildning.
Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets
 regionala potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell
infrastruktur, utvecklar kulturell samverkan över kommungränser
och hur det sprids utanför den egna orten
 möjlighet till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera,
nå och involvera nya målgrupper
 möjlighet att motverka diskriminering
 nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment
 konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer.
Projektet bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den
regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen,
hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention.
Regionens verksamheter kan söka utvecklingsbidrag som
medfinansiering till projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel,
EU-medel eller motsvarande.
Ansökningar som föreslås beviljas enligt tidigare inriktningsbeslut,
med utbetalning efter redovisning och ny ansökan för 2020:
Fleråriga projekt

Sökt

Förslag
belopp

Scenkonst och Integration - för och med barn,
unga och äldre

500 000

400 000

Smålands litteraturfestival -SmåLit

200 000

200 000

Scenkonst Jönköping

300 000

100 000

Jönköping (tidigare Huskvarna) Metal fest

300 000

100 000

Summa

1 300 000

800 000

Ansökningar för nya utvecklingsprojekt som föreslås beviljas:
Projekt

Sökt

Kulturrätten
Regional samordnare länets Musik- & Kulturskolor
“Not too young” Happy pictures
“Hemligt” Bauer Art
Summa

92

600 000
335 000
178 500
100 000
1 213 500

Förslag
belopp
400 000
300 000
100 000
76 000
876 000

TJÄNSTESKRIVELSE

5(10)

RJL 2019/2423

Kommentarer projekt som föreslås beviljas
Scenkonst och integration – för och med barn, unga och äldre
JONK! Scenkonst
Konst/bildningsområde: Bildning, dans, musik, teater, cirkus
Projektets syfte är att arbeta med scenkonst som verktyg för integration, både ur
publiksynpunkt, konstnärligt skapande och deltagande. Projektet vill skapa en
plattform som bland annat främjar möten mellan språk och kulturer. Projektet skapar
och presenterar scenkonst med hjälp av internationella och interkulturella artister och
samverkanspartners. Projektet fokuserar under tredje året av projektperioden på
samtida cirkus, ett område inom scenkonst, som särskilt lyfts fram i den regionala
kulturplanen 2018-2021. JONK Scenkonst har beviljats treårigt stöd från Statens
Kulturråd, 2019 är första året av tre. JONK Scenkonst har arbetat fram en vision och
handlingsplan för att etablera den samtida cirkusen i Jönköpings län.
Projektet är flerårigt och har tidigare beviljats utvecklingsbidrag för 2018 och 2019
och föreslås beviljas medel för ett tredje projektår under 2020.
Smålands litteraturfestival, SmåLitt
Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun
Konst/bildningsområde: Litteratur
Smålands litteraturfestival står för litterär kvalité, lokal förankring, aktualitet och
mångfald och skapar en litterär mötesplats där författare, förlag och litterär
verksamhet kan möta den breda allmänheten. Festivalen stärker intresset bland
medborgarna för läsandet och litteraturen och skapar förutsättningarna för en
årligen återkommande litterär fest i Jönköpings län. Projektet har stöd från Statens
Kulturråd.
Projektet är flerårigt och har tidigare fått utvecklingsbidrag för 2018 och 2019 och
föreslås beviljas medel för ett tredje projektår 2020.
Scenkonst Jönköping
Scenkonst Jönköping
Konst/bildningsområde: bildning, dans, musik, teater
Projektets syfte är att främja all professionell scenkonst i länet samt främja ökat
deltagande i kulturlivet. Projektet vill skapa en gemensam plattform för länets
scenkonstaktörer och bland annat genomföra kartläggningar samt arrangera
diskussionstillfällen.
Projektet är flerårigt och har tidigare beviljats utvecklingsbidrag 2018 och 2019 och
föreslås beviljas medel för ett tredje projektår 2020.
Jönköping Metal fest (Tidigare Huskvarna Metal fest)
Rock and art event Sweden
Konst/bildningsområde: Bild och form, bildning, hemslöjd, musik
Projektet är ett arrangemang med en kombination av musik, tatuerare, konstnärer och
utställare. Det är det enda av sitt slag i Sverige. 2018 års event sålde biljetter till
besökare från, utöver Sverige, bl.a. länder som Danmark, Tyskland, Holland, Norge,
Åland och Frankrike. Arrangemanget främjar en lokal livearena som skapar kontakter
och publik för länets lokala kulturutövare inom musik och konst, tillsammans med
internationella utövare
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Projektet har beviljats medel 2019 och föreslås beviljas medel för ett andra projektår
2020.
Kulturrätten
Riksteatern Jönköpings län
Konst/bildningsområde: gränsöverskridande
Under 2019 fick Riksteatern beviljade medel från Statens Kulturråd för att göra en
kartläggning och en förstudie om hur kulturen och skolan samverkar i Jönköpings län.
Riksteatern vill fortsätta att utveckla mötet med kulturen för barn och unga i
Jönköpings län. Projektets syfte är att ge kulturen en starkare och tydligare roll inom
skolans värld i länet. Att möta och uppleva kultur och kvalitativ konst är långt ifrån en
självklarhet då det saknas nätverk och broar mellan kultur och skola i Jönköpings län.
Syftet med projektet är bygga upp en hållbar struktur för dessa broar men också att
synliggöra länets kulturutbud såsom det fria kulturlivet och kulturinstitutionerna
genom aktiviteter som utbudsdagar med mera. Projektet vill stärka kulturens ställning
för barn och unga genom att ta fram en varaktig strategi för Jönköpings läns
kommuner. Den långsiktiga planen är att införa en kulturgaranti för kommunerna i
länet, för att alla barn ska ha samma rätt att möta kultur oavsett vart i länet de bor.
Projektorganisationen består av Riksteatern Jönköpings län med en anställd
projektledare. Samarbetsparter är kulturaktörer inom kultursamverkansmodellen i
länet; Jönköpings Länsmuseum, Vandalorum och Smålands Musik och Teater samt
Kultur och utveckling/Region Jönköpings län. Styrgruppen består av projektledaren
samt representanter från de olika verksamheterna.
Projektet är treårigt och föreslås beviljas stöd 2020-2022 med årlig ansökan och
redovisning.
Regional samordnare för Musik och Kulturskolorna i Jönköpings län samt
utveckling av fler kulturella yttringar
Värnamo kulturskola/Länets kommunala musik- och kulturskolor
Konst/bildningsområde: Bildning, Kulturskola
Flera tusen barn och unga går varje vecka till musik- och kulturskolor i Jönköpings
län. Med projektet vill länets kommuner gemensamt utveckla och förstärka
kursutbudet med nya kulturella yttringar för att nå fler barn och unga och öka
likvärdigheten. En regional samordnare för musik- och kulturskolornas ledning
samman på ett mer effektivt sätt och kan leda ett strukturerat utvecklingsarbete.
Projektet syftar till att öka paletten av kulturuttryck i Jönköpings län och få mer barn
och unga att delta i länets musik- och kulturskoleverksamheter. Projektet vill motverka
att musik- och kulturskolorna blir isolerade företeelser i varje kommun, utan vill se
helheten i Jönköpings län och gemensamt jobba mot att genomföra den regionala
kulturplanens inriktning, där kulturskolan är ett fokusområde under den kulturpolitiska
prioriteringen ”Fokus på barn och ungas kultur”. Projektet drivs av alla musik- och
kulturskolor i Jönköpings län genom den ledningsgrupp som träffas en gång i
månaden. Värnamo Kulturskola står som huvudansvarig för projektet.
Projektet är treårigt och föreslås beviljas stöd 2020-2022 med årlig ansökan och
redovisning.
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Hemligt - Bauer Art
Konst/bildningsområde: manus- och förproduktionsstöd film
Filmen handlar om två kvinnor i två olika tidsepoker och generationer som ställs inför
svåra livsval. Valen kommer få stora konsekvenser för dem som står dem nära. I slutet
länkas de två kvinnornas liv samman. Båda kvinnorna tar ett stort men nödvändigt
beslut och tvingas stå upp för vilka de är. Det blir ett avslut och en försoning genom
generationerna. Handlingen har tidigare gestaltats på scen men projektägarna söker nu
medel för att gestalta berättelsen genom film. Manus skrivs under våren 2020 och
under sommaren sker inspelning av en pilotfilm. Under hösten visas filmen på Bio
Roy i Göteborg, Biograf Metropol i Eksjö samt på Folkets Bio Jönköping. Innan
visningen bjuds publiken in till en läsning av manus och samtal med författarna. Efter
filmen hoppas filmskaparna på fortsatta samtal och vidare intresse.
Not too young - Happy Pictures
Konst/bildningsområde: manus- och förproduktionsstöd film
Filmaren vill engagera ungdomar i Jönköping och skapa möjligheter för dem att vara
med i en film/serieproduktion genom att casta lokalt från länet i första hand. Filmaren
vill berätta från ungdomars perspektiv, hur det är att vara ung och gå på gymnasiet,
vad som är viktigt i deras liv och vad de har för prioriteringar. Förproduktionen ska
bl.a. innehålla manusarbete, casting, storyboard. Serien kommer utspela sig och spelas
in i Jönköping med omnejd. Filmarens tidigare egenfinansierade film "Bara lilla jag",
även den inspelad i Jönköping, har nu över en miljon visningar på Youtube. Filmaren
söker medel för att kunna höja kvalitén på sitt nästa projekt och för att nå ut till fler.
En ung filmare som vill lyfta ungas röster, som använder sig av nya metoder och
medier för att sprida film.

Ansökningar som föreslås få avslag:
Projektansökningarna i sammanställningen nedan uppfyller policyn för bidragsgivning
men föreslås avslag på grund av annan prioritering och att det ej finns utrymme inom
budgetramen.

Projekt

Sökt

Metodutveckling för litteraturhus
Subterranea
Interkommunal kulturpolitisk samverkan i
GGVV-regionen
Museipedagogik i länet*
Studio Silk Residens
Minopera, en opera för Småland
SmåBUS Internationell Barnbokskonferens 2020
Fear of Death
Project "Fate"
Miss Mermaid
Gika
Socialsekreteraren
Förklädd Gud
Body Attack

600 000
121 800

95

149 000
750 000
217 000
400 000
230 000
120 000
147 000
65 000
630 000
56 000
42 000
50 000

Förslag belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Jag sjunger skogens lov
Lämnad
Summa

0
0

28 000
100 000
3 705 800

*Projektet finansieras istället genom att ge Jönköpings läns museum utökat anslag för
verksamhetsåret 2020.

Projektansökningarna i sammanställningen nedan uppfyller inte policyn för
bidragsgivning och föreslås avslag:

Projekt

Sökt

Förslag belopp
0

Möten - finns dom?
Bedömning: Projektet syftar till genomförande av 200 000
scenkonstproduktion
Historiska gårdar i Jönköpings län
Bedömning: Saknar medverkan av proffessionella 267 600
kulturutövare

0

Arrangörsbidrag
Inför året 2020 föreslås 850 000 kronor avsättas till arrangörsbidrag.
250 000 kronor av dessa föreslås fördelas till lokala riksteaterföreningar via
Riksteatern Jönköpings län. Fördelningen ska ske i enlighet med kriterier
för arrangörsbidrag och redovisas till Region Jönköpings län. Övriga
600 000 kronor beviljas löpande under året i enlighet med policyn.
Arrangörsbidrag

2019

2020

Arrangörsbidrag
Arrangörsbidrag, fördelas av Riksteatern
Jönköpings län
Summa

750 000
250 000

600 000
250 000

1 000 000

850 000

Projektmedel pågående projekt Kultur och
utveckling
Pågående utvecklingsprojekt som drivs av Region Jönköpings län/Kultur och
utveckling och som tidigare beslutats och som uppbär statlig och kommunal
medfinansiering. Förslag att detta finansieras från centralt avsatta medel för
kulturplanens genomförande.
Pågående utvecklingsprojekt Kultur och utveckling
Dansspår

350 000

Side-SHOW 2 Distancio

250 000

Summa

600 000
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DANSSpår
Kultur och utveckling/Dans, Region Jönköpings län
Konst/bildningsområde: Dans
Projektet ska möjliggöra att dansen får en tydligare närvaro i länet, detta genom att
utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för dansen och öka kunskapen kring
professionell dans i länet. Projektet relaterar tydligt till den regionala kulturplanen
genom att stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet så att medborgare
kommer ha möjlighet att möta, delta och se professionell dans på ”nya” platser samt
stärka de befintliga. Projektet genomförs i flera kommuner i Jönköpings län och med
ekonomiskt stöd av Statens Kulturråd och kommunala medel.
Den regionala kulturplanen 2018-2020 säger:
Region Jönköpings län vill
 Stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet
 Förstärka strukturerna för samverkan
Projektet är treårigt och har tidigare beviljats medel för 2019 och föreslås beviljas
medel för ett andra projektår under år 2020.
SIDE SHOW 2, Distancio
Kultur och utveckling/Bild och form, Region Jönköpings län
Konst/bildningsområde: Bild och form
Projektet verkar ur ett undersökande perspektiv med syfte att skapa noder där
konsten kan gripa in i samhället och med detta frambringa nya möten, tankar och
perspektiv. Projektet bidrar till att skapa ett samhälle i samverkan. Detta genom
högkvalitativ, processinriktad och socialt engagerad samtidskonst. Projektet berör det
lokala och platsspecifika - ett möte mellan konstnär, tid, rum och människor, med
ambitionen att skapa frågeställningar kring det som omger oss. Projektet genomförs i,
och med ekonomiskt stöd av, flera kommuner i Jönköpings län.
Den regionala kulturplanen 2018-2020 säger:
Region Jönköpings läns roll är att stärka länet som en bildkonst-, form och
designregion genom att långsiktigt utveckla områdets infrastruktur.
Region Jönköpings län vill:
 Främja intresset för och tillgången till bildkonst, form och design
 Stärka länet som bildkonst-, form och designregion
 Stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärernas
förutsättningar inom bildkonst, form och design
Projektet är flerårigt och har tidigare beviljats medel för 2019 och föreslås beviljas
medel för ett andra projektår under 2020.

Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens
implementering
Ur utgiftsramen för kulturbidrag ska även regionens kultur- och
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens
implementering finansieras. Förslag är att i år finansiera dessa poster från
centralt avsatta medel för kulturplanens genomförande.
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Fristadsregion
Stipendier
Kulturforum
Samråd och Kulturdatabasen
Summa

240 000
100 000
100 000
150 000
590 000

Be
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Ansökan om verksamhetsbidrag 2020
Senast ändrad
2019-09-30 16:31:10

Organisation

Användare

Namn
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Org.nummer
826000-7995
Adress
Box 1029
Postnummer
551 11
Ort
Jönköping
Telefon
036-10 27 60
E-post
info@jfa.f.se
Giro
875788-2
Driftsform
Ekonomisk förening
Huvudman
Annan

Användarnamn
0363JKP_ANV007
Telefon
036 10 27 61
Mobil

E-post
richard.fransson@jfa.f.se
Inskickad av
Richard Fransson - (richard.fransson@jfa.f.se, 036 10 27 61)
Status
Inskickad
Version
2020.1

1
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Ekonomi
Intäkter
Bidragsintäkter

Budget 2019

Planerat 2020

Årliga bidrag
Verksamhetsbidrag från landsting/region

2 054 000

kr 2 800 000

kr

Statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)

0

kr 0

kr

Verksamhetsbidrag från kommun

1 015 000

kr 1 035 300

kr

kr

kr

3 069 000

kr 3 835 300

kr

Från Statens kulturråd/andra statliga bidrag

0

kr 0

kr

Från region/landsting

0

kr 0

kr

EU-medel

0

kr 0

kr

Från kommun

0

kr 0

kr

Inga

0

kr 0

kr

Summa övriga bidrag

0

kr 0

kr

Verksamhetsintäkter

348 000

kr 348 000

kr

Sponsorintäkter

0

kr 0

kr

106 000

kr 106 000

kr

kr

kr

kr

kr

Övriga årliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)

Summa årliga bidrag
Tillfälliga bidrag

Övriga tillfälliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)

Egna intäkter

Övriga intäkter (specificera)
Lönebidrag

Summa egna intäkter

454 000

kr 454 000

kr

Summa intäkter

3 523 000

kr 4 289 300

kr

Utgifter
Kostnader

Budget 2019

Planerat 2020

Personalkostnader

2 263 000

kr 2 263 000

kr

Verksamhetskostnader

0

kr 0

kr

Lokalkostnader

944 000

kr 944 000

kr

316 000

kr 316 000

kr

kr

kr

kr

kr

kr 3 523 000

kr

Övriga kostnader (specificera)
Övriga driftskostnader

3 523 000

Summa kostnader

2
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Verksamhetsutveckling
Ange utvecklingsplaner som kan medföra ett ökat anslagsbehov för perioden 2020 - 2022

Belopp

2020

746 000

Anställning av en utbildad arkivarie, främst för utåtriktad verksamhet med inriktning pedagogik.

kr

Planerat 2021

kr

Planerat 2022

kr

Sökt verksamhetsbidrag 2020

2 800 000

kr

3

103

11/11/2019

Bifogade filer
Namn

Storlek

Bil 7 - Verksamhetsplan 2018-2020.docx

14,2 KB

Bil 8 - Budget 2019.docx

21,8 KB

4
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Ansökan om verksamhetsbidrag 2020
Senast ändrad
2019-10-01 10:22:54

Organisation

Användare

Namn
Stiftelsen Museum Vandalorum
Org.nummer
828001-1001
Adress
Box 404
Postnummer
331 24
Ort
Värnamo
Telefon
0370-30 22 00
E-post
elna.svenle@vandalorum.se
Giro
5081-7279
Driftsform
Stiftelse
Huvudman
Stiftelse

Användarnamn
0363JKP_ANV012
Telefon
0370-302200
Mobil

E-post
malena.sandahl@vandalorum.se
Inskickad av
Stiftelsen Museum Vandalorum - (malena.sandahl@vandalorum.se, 0370-302200)
Status
Inskickad
Version
2020.1

5

105

11/11/2019

Ekonomi
Intäkter
Bidragsintäkter

Budget 2019

Planerat 2020

Årliga bidrag

kr 2 650 000

kr

kr

kr

1 050 000

kr 1 325 000

kr

Värnamo kommun

100 000

kr

kr

Summa årliga bidrag

3 200 000

kr 3 975 000

kr

kr

kr

kr 150 000

kr

kr

kr

kr 75 000

kr

kr

kr

225 000

kr 225 000

kr

Verksamhetsintäkter

2 423 000

kr 2 555 000

kr

Sponsorintäkter

842 000

kr 800 000

kr

Restaurang

7 855 000

kr 8 250 000

kr

Butik

2 951 000

kr 3 100 000

kr

Övriga icke offentliga bidrag

664 000

kr 800 000

kr

Summa egna intäkter

14 735 000

kr 15 505 000

kr

Summa intäkter

18 160 000

kr 19 705 000

kr

2 050 000

Verksamhetsbidrag från landsting/region
Statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)
Verksamhetsbidrag från kommun
Övriga årliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)

Tillfälliga bidrag
Från Statens kulturråd/andra statliga bidrag
150 000

Från region/landsting
EU-medel

75 000

Från kommun
Övriga tillfälliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)

Summa övriga bidrag
Egna intäkter

Övriga intäkter (specificera)

Utgifter
Kostnader

Budget 2019

Planerat 2020

Personalkostnader

8 464 000

kr 8 720 000

kr

Verksamhetskostnader

3 128 000

kr 3 360 000

kr

Lokalkostnader

2 659 000

kr 2 700 000

kr

Inköp för butik

1 635 000

kr 1 715 000

kr

Inköp för restaurang

2 806 000

kr 2 945 000

kr

Avskrivningar

260 000

kr 260 000

kr

Summa kostnader

18 952 000

kr 19 700 000

kr

Övriga kostnader (specificera)
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Verksamhetsutveckling
Ange utvecklingsplaner som kan medföra ett ökat anslagsbehov för perioden 2020 - 2022

Belopp

2020

kr

Planerat 2021

kr

Planerat 2022

kr

Sökt verksamhetsbidrag 2020

2 650 000

kr
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Bifogade filer
Namn

Storlek

Verksamhetsplan_Vandalorum_2020_regionen_FINAL.pdf

1,31 MB

Underlag_budget2020_Vandalorum_Regionen.pdf

13,2 KB
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Ansökan om verksamhetsbidrag 2020
Senast ändrad
2019-10-07 09:57:15

Organisation

Användare

Namn
Riksteatern Jönköpings län
Org.nummer
826000-8035
Adress
Box 683
Postnummer
551 19
Ort
Jönköping
Telefon
070-08 62 559
E-post
jonna.ahlander@riksteatern.se
Giro
488-9945
Driftsform
Ideell förening
Huvudman
Landsting

Användarnamn
0363JKP_ANV009
Telefon

Mobil
070-0862559
E-post
Jonna.Ahlander@riksteatern.se
Inskickad av
Jonna Ahlander - (Jonna.Ahlander@riksteatern.se, 070-0862559)
Status
Inskickad
Version
2020.1
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Ekonomi
Intäkter
Bidragsintäkter

Budget 2019

Planerat 2020

Årliga bidrag

kr 1 130 000

kr

Statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)

kr

kr

Verksamhetsbidrag från kommun

kr

kr

853 000

Verksamhetsbidrag från landsting/region

Övriga årliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)
medlemsavgifter

2 500

kr 2 500

kr

Summa årliga bidrag

855 500

kr 1 132 500

kr

Från Statens kulturråd/andra statliga bidrag

400 000

kr

kr

Från region/landsting

40 000

kr 600 000

kr

EU-medel

kr

kr

Från kommun

kr

kr

Tillfälliga bidrag

Övriga tillfälliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)
Riksteaterns Repertoar och publikutvecklingsarbete

121 000

kr 120 000

kr

Summa övriga bidrag

561 000

kr 720 000

kr

5 000

kr 5 000

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Egna intäkter
Verksamhetsintäkter
Sponsorintäkter
Övriga intäkter (specificera)

Summa egna intäkter

5 000

kr 5 000

kr

Summa intäkter

1 421 500

kr 1 857 500

kr

Utgifter
Kostnader

Budget 2019

Planerat 2020

Personalkostnader

611 000

kr 773 000

kr

Verksamhetskostnader

370 000

kr 442 500

kr

Lokalkostnader

67 980

kr 67 980

kr

Kulturrådet projektbidrag

400 000

kr 600 000

kr

Scenkonstklubben

40 000

kr

kr

kr

kr

kr 1 883 480

kr

Övriga kostnader (specificera)

1 488 980

Summa kostnader
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Verksamhetsutveckling
Ange utvecklingsplaner som kan medföra ett ökat anslagsbehov för perioden 2020 - 2022

Belopp

2020

230 000

kr

230 000

kr

Vi vill fortsätta arbetet med att tillgängliggöra scenkonst för alla invånare i Jönköpings län. Detta vill vi göra genom att hitta fler och nya
samarbeten, nya scenkonstarrangörer samt stärka det befintliga arrangörsledet. Vårt mål är att varje kommun inom länet ska ha
minst en scenkonstarrangör på orten. Vi vill utveckla arbetet med att tillgängliga scenkonst utanför , tätorten och arbeta med att barn
och unga ska få möta scenkonst i skolan.

Planerat 2021 Vi vill stärka arbetet med regional utveckling, hitta nya samarbetsformer mellan Riksteatern, lokalhållare, unga arrangörsgrupper,
skolor, bibliotek, länsteatern och fria teater- och dansgrupper. Vi vill arrangera utbudsdagar där fria kulturutövare presenteras, där
skolpersonal, ideella teaterarrangörer, kommuner möts för att ta del av Sveriges professionella scenkonstliv. Där i sin tur, kulturen får
en större plats i skolan, och barn och unga får ta del av scenkonst i skolan.

kr

Planerat 2022

Sökt verksamhetsbidrag 2020

1 130 000

kr
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Bifogade filer
Namn

Storlek

RT Jönköping verksamhetsberättelse 2018.pdf

649 KB

Ansökan 2020, budget 2019, PDF.pdf

55,6 KB

Verksamhetsplan 2018-2020.docx

119 KB
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
TEATERi

Telefon
0708671199

Adress
Box 3111

E-post
admin@teateri.se

Postnummer
55003

Ort
Jönköping

Url
http://www.teateri.se
Bank/Plusgiro
5704-5130

Org/personnr
168260017176

Projektinformation
Projektnamn *
Verksamhetsbidrag 2020
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
TEATERi
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Peter Gotting
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0708671199
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
admin@teateri.se
Bankgiro
5704-5130
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
TEATERi:s strävan att tillsvidareanställa medarbetare pågår. Samtliga TEATERi-anställda har tidsbegränsade men justa, avtalsenliga anställningar. Somliga medarbetare har vi möjlighet erbjuda längre
visstidsanställningar, andra kortare turnéanställningar (projektanställningar). TEATERi har också ett fåtal timanställda medarbetare. Inför år 2020 budgeterar vi rulla runt med följande anställd personal:
Verksamhetsledare/skådespelare Christian Arin 100%. Utöver Christian på den administrativa sidan planerar vi en producent 50% och en marknadsförare/säljare på 50%. Avseende skådespelare utöver
Arin planerar vi med två på ca 50% vardera och tre på ca 30% vardera. Tekniker budgeteras med en på 50% och ytterligare en tekniker på ca 30%. Härutöver budgeterar vi för tillfälligt anställda
avseende scenografibyggnad etc motsvarande ca 25% heltid. Vidare arbetar vissa medarbetare på konsultbasis. År 2020 budgeteras för två regissörer, två scenografer samt två manusförfattare.
TEATERi:s administration sköts också mestadels på konsultbasis.
Konstområde (flera kan anges)
Teater
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Målgrupper
TEATERi:s målgrupper är barn, ungdomar och unga vuxna. 2020 års föreställningar vänder sig till följande åldersgrupper: Polarbjörnen 6-9 år, Midnattståget till Marrakech 11 år och uppåt, Han eller Hon
(arbetsnamn) 13 år och uppåt, Superhjältarna (arbetsnamn) 10-12 år.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Regionala samarbeten TEATERi har olika återkommande samarbetspartners som vi växlar emellan beroende på produktionens utformning. De senaste åren har vi fördjupat samarbetet med Per
Brahegymnasiet i Jönköping. Vi har involve-rat elever och lärare på estetlinjen som referensgrupp till våra föreställningar, så också med våra senaste föreställningar Midnattståget till Marrakech och
Polarörnen. Vi erbjuder workshops och föreställningar i Per Brahegymnasiets lokaler och i utbyte får vi tillgång till deras blackbox då vi har behov av upprepetition av befintliga produktioner. Vi har
återkommande samarbete med Länsmuseet i Jönköping. TEATERi ser gärna till att förlägga offentliga föreställningar för en yngre publik på Länsmuseet. Länsmuseet tillhandahåller då lokal och
marknadsföring medan TEATERi står för produktionerna. 2018 spelade vi Diktatorn vid två tillfällen för en stor och entusiastisk publik. Under hösten 2019 spelas vår nya produktion Polarörnen på
Länsmuseet. Vår förhoppning är att kunna utöka detta samarbete genom att i samarrangemang erbjuda barngrupper och klasser möjligheten att se en föreställning som kop-plas samman med befintlig
utställning. I april 2020 planeras ett samarbete med Grennamuséet kring Polarörnen. Föreställningen varvat med besök på muséet. Destination Jönköping, ett av Jönköpings Kommun helägt bolag, är
ytterligare en samarbetspartner. Bolaget driver Jönköpings Teater som är TEATERi:s hemmascen. Vår gemensamma intention är att utöka antalet teaterföreställningar samt locka en yngre publik till
lokalen. Vi har tillsammans arrangerat Spökvandring på Teatern under höstlovet. I detta projekt blandar vi en traditionell guidning runt Jönköpings Teater med mystiska inslag som sker under promenadens
gång där både våra tekniker och skådespelare är involverade på olika sätt. Det finns också idéer om att utöka den typen av verksamhet med andra specialproducerade guidade turer och även klassiska
julföreställningar. Vi har dessutom från och med 2018 ett hyresavtal där åtta kvällsföreställningar och två skolföreställningar ingår per år. Under våren 2019 hade vi ett samarbete med
Teaterstickorna/Sensus i och med vårt projekt Våren vaknar. Teaterstickorna är en ideell förening som med hjälp av studieförbundet Sensus driver teaterkurser för ungdomar och brukar årligen göra
produktioner som spelas offentligt på Jönköpings Teater. Till projektet Våren vaknar har vi inte enbart använt oss utav Teaterstickornas medlemmar utan vänt oss till alla scenintresserade ungdomar i
regionen. Teaterstickorna stod för repetitionslokal, kostym och scenografi. TEATERi stod för regissör, spellokal, en professionell skådespelare samt teknik, marknadsföring och administration. Som nämnts
ovan har TEATERi också haft workshops med ungdomarna i ensemblen. Samtalen med Riksteatern Region Jönköpings län fortsätter. Samtalen har kretsat runt ett fördjupat samarbete parterna emellan.
TEATERi vill vara en del i processen att göra kultur lättillgängligare för regionens invånare, skolor och kulturarrangörer. Samarbete i form av framtida utbudsdagar och samarrangemang för regionens
teaterföreningar har också diskuterats. I september 2018 samarrangerade Riksteatern tillsammans med TEATERi en eftermiddag/kväll för representanter från regionens teaterföreningar innehållande
föreläsning och en föreställning. Under hösten 2019 har vi inlett ett samarbete med Wetterbygdens Dambasketlag. En gång i må-naden tillhandahåller TEATERi dramaövningar för laget i deras lokaler i
Huskvarna. Målet är att utveckla spelarna genom att vidga deras vyer och skapa en ännu större laganda. Utvärdering kommer ske i slutet av året för eventuell fortsättning. Inför EM i basket hade
landslaget provat på dramaövningar och det gav ett mycket positivt resultat. Ledarna för Wetterbygdens Basket sökte TEATERi för att testa samma idé. I början av augusti 2019 hade vi ett samarbete
med Scenkonst Jönköping när vi spelade Balladen om Våtsvinet McGurk på Kvarteret Ödlan, Jönköpings kommun kultur- & fritid. TEATERi är medlem i Scenkonst Jönköping som är en ideell förening som vill
stärka den fri professionella scenkonsten i Region Jönköpings län. Nationella samarbeten Vårt samarbete med Länsteatern på Gotland har fortsatt genom småbarnsmusikalen Diktatorn. Länsteatern har
stått för framställandet och inspelningen av musiken. TEATERi för manus och regi. Detta samprojekt pågår även 2019. Beethoven i Stalingrad som är ett samarbete med Stockholmsbaserade ATP
spelades i septem-ber 2018 på Kulturhuset Stockholms Stadsteater. TEATERi stod för skådespelares ersättning och ATP för produktion. Även detta projekt har fortsatt under 2019. Samt som nämnts
ovan Ondskan och Balladen om Våtsvinet McGurk under 2019. Internationella samarbeten I:et i TEATERi står för internationell och vi strävar efter att ständigt utveckla det internationella in-slaget i vår
verksamhet, dels genom att knyta internationella scenkonstnärer till våra produktioner och dels genom att göra oss tillgängliga för spelningar utomlands. Vi tror att utländsk kompetens starkt bidrar till höjd
kvalité genom att tillföra andra infallsvinklar och annat kunnande. Med Midnattståget till Marrakech fortsatte vi vårt arbete med Philadelphia-baserade Lucidity Suitcase och har fortsatt vår samverkan under
produktionen av Polarörnen. De tillför kunskap i form av regi och scenografi medan vi står för framförandet.
I månadsskiftet maj/juni 2018 hade vi ett samarbete med Ysarca Arts Promotions i Madrid.
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produktionen av Polarörnen. De tillför kunskap i form av regi och scenografi medan vi står för framförandet. I månadsskiftet maj/juni 2018 hade vi ett samarbete med Ysarca Arts Promotions i Madrid.
11/11/2019
Ankomsten
framfördes under tre dagar på en teaterfestival med tema migration. Inför 2019/2020 har flera internationella festivaler visat intresse för Ankomsten, bland annat från Montenegro, Serbien,
Estland och Lettland. I slutet av oktober 2019 spelar vi i Tallinn. Vi ligger även långt framme i planering med en två veckor lång turné i Kina sommaren 2020 för Ankomsten. Projektet arbetas fram
tillsammans med en kulturarrangör i Shanghai och det svenska kulturrådet i Beijing. I ovan nämnda projekt Han eller Hon i regi av Carly Wijs ingår det också ett samarbete under 2020 med en väletablerad
belgisk teater som likt TEATERi spelar för barn och unga. Detta samarbete är att tänkt att innefatta gästspel och turné genom Carly Wijs kontaktnät.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Genom åren har TEATERi lyckats producera flera uppmärksammade föreställningar på såväl nationellt som internationellt plan. Bland uppsättningarna kan nämnas bland annat Aphjärnor av Mats Kjelbye,
Som glöd under snö av Robert Jelinek, Tokfursten av Henning Mankell, Yasmina Rezas Massakerguden (prisbelönad av nummer.se 2009), Nils - resan mot norr (uttagen till BIBU 2009), Tisdagarna med
Morrie av Mitch Albom och Shaun Tans Ankomsten (uttagen till Scenkonstbiennalen 2017). Dessa uppsättningar hade inte varit möjliga utan att TEATERi lyckats locka högkvalitativa medarbetare på olika
ämnesområden till Jönköping. TEATERi:s produktioner har krävt, och kommer kräva, kompetens hämtad utanför vår region. Kompetens som gynnat TEATERi såklart men indirekt också vår region.
TEATERi nyproducerar en eller flera uppsättningar om året. Med en hög kvalité, fantasirika uppsättningar och intressanta ämnesval har gruppen lyckats etablera sig bland arrangörer och skolor runt om i
regionen , i övriga Sverige men även utomlands vilket också bidrar till regionalt mervärde. TEATERi arbetar för att vara ambassadör för Region Jönköpings län i Sverige. För TEATERi är det av yttersta vikt
att vara delaktiga i regionens mål att ge barn och unga en möjlighet att uppleva tankeväckande och givande scenkonst. TEATERi söker också ständigt efter historier från olika delar av världen som berättar
hur det är att vara människa oavsett var man kommer ifrån eller vem man är. Historier som vi hoppas gör intryck på barn och unga och som de bär med sig vidare i livet och i sin vardag. Genom vår
inriktning att anställa konstnärlig personal med annan bakgrund än den svenska vill vi kunna sudda ut gränserna mellan människor. Att på det sättet exponera barn och unga för nya möjligheter hoppas vi
kunna bidra till en ökad interkulturell förståelse. Våra samarbeten och produktioner beskrivna under föregående punkt (11) ger mervärde och gynnar regionens kulturutveckling nästkommande år.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
TEATERi ger sina medarbetare justa anställningar enligt kollektivavtal med Teaterförbundet och bidrar till att de scenkonstnärer som anställs av TEATERi får arbeta under professionella villkor. En strävan
finns att kunna erbjuda långa, d v s tryggare anställningar vilket i praktiken dock är svårt i och med den ekonomiskt osäkra bransch den fria scenkonsten är. Om vi får det ekonomiska utrymme vi hoppas
på kommer vi anställa en producent och marknadsförare/säljare med adekvat kompetens 2020. I kombination med vår verksamhetsledares nya roll är det vår intention att detta ska bidraga till utrymme
för ytterligare konstnärligt skapande genom en ökad försäljning av våra produktioner.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Jämställdhet och mångfald i organisationen TEATERi har en tydlig målsättning att verka för mångfald och jämställdhet inom organisationen. Dessutom bär vi dessa mål i åtanke vid repertoarläggning då vi
arbetar för att en tredjedel av vårt medarbetarteam ska ha en annan etnisk bakgrund än den svenska i den egna eller föräldragene-rationen och att könsfördelningen ska vara 50/50 sett över en
treårsperiod. Vi utvärderar även jämställdheten i arbetsledande ställning samt manusförfattare i avseendet kvinna/man. Siffrorna (procentfördelningen nedan) för år 2019 är de som gäller enligt vår
planering i skrivande stund. År 2019 Kvinnor/Män Mångfald Ledande K/M Manus K/M 40/60 40/60 25/75 45/55 Jämställdhet för barn och unga TEATERi startades av en grupp scenkonstnärer i Jönköping
med annan bakgrund än den svenska. Grundidén var att oavsett var du kommer ifrån kan du spela vilken roll som helst. Den idén värnar vi fortsatt om, att skådespelare med utländsk bakgrund kan spela
så kallat typiskt svenska roller och tvärtom. Genom att visa upp nya möjligheter för en yngre generation hoppas vi bryta gamla tankemönster och verka för en ökad mångfald. Genom att medvetet välja
pjäsmaterial med starka roller för kvinnor liksom för män vill vi jämna väg för en ökad jämställdhet. Att visa barn och unga historier där både män och kvinnor är drivande tror vi är en viktig komponent i
jämställdhetsarbetet. Nästa år kommer vi särskilt att uppmärksamma frågan kring kön och genus genom vår produktion Han eller Hon av Carly Wijs. Historien bygger på den sanna historien om David
Reimer och det könsbyte som hans föräldrar uppmanades att göra på honom redan i spädbarnsålder pga ytterst tragiska omständigheter. Pjäsen kommer att behandla teman om bland annat
könsidentitet och vetenskap.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Tillgänglighet Från och med hösten 2009 har TEATERi via Region Jönköpings läns teckentolksavdelning möjlighet att få alla föreställningar i Jönköping teckentolkade. Enda kravet är att man beställer sina
biljetter sju dagar innan föreställningen på Kulturhuset Spira. TEATERi:s föreställningar i Jönköping är anslutna till Pluspolarekortet vilket möjliggör för funktionsnedsatta att ta med en person som extra stöd
och hjälp eller som sällskap på våra föreställningar. Denna person medföljer utan att betala entréavgift. Vår hemmascen Jönköpings Teater är anpassad för funktionsnedsatta. I flera av TEATERi:s
föreställningar de senaste åren har inte det talade språket varit det viktigaste utan den visuella upplevelsen av berättelsen har stått i fokus. Som exempel på detta kan ges de fortfarande aktuella
uppsättningarna Ankomsten och Midnattståget till Marrakech men även i viss mån den senaste premiären Polarörnen. Dessa föreställningar är skapade för att underlätta för alla oavsett bakgrund att kunna
följa med i berättandet. Under denna rubrik anser vi också att vårt arbete med att aktivt få skolorna att komma till oss på Jönköpings Teater platsar. Att eleverna ska få uppleva föreställningarna i en
specifik teaterlokal. På så vis hoppas vi att teatern även som fysisk miljö inte blir något främmande utan en naturlig plats att komma till. Till alla våra föreställningar tar vi fram ett handledarmaterial till
pedagogerna som ger förslag på hur barn och ungdomar på ett kreativt sätt kan bearbeta det de sett och upplevt. Antingen i skrift, bilder eller genom dramaövningar. Vi finns tillgängliga att svara på
frågor kring våra uppsättningar på flera olika sociala medier.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Interkultur i organisationen Sedan TEATERi grundades 1997 har den internationella och interkulturella profilen varit en grundstomme. Från starten har gruppen bestått av scenkonstnärer med olika nationell
bakgrund. Vår internationella identitet är alltjämt en viktig principiell del i vår verksamhet. TEATERi består än idag av människor med olika bakgrund, från olika kulturer, med olika politiska åsikter och olika
religiösa trosuppfattningar. TEATERi strävar alltid efter att få en samhällsbredd och den interkulturella och internationella aspekten återspeglas i vårt val av dramatiker, regissörer, skådespelare, scenografer
och musiker. Interkultur för barn och unga Teatern har en unik egenskap. Berättelsen förmedlas här och nu och är alltid en gemensam upplevelse. I en tid där man i sin ensamhet med hjälp av några
knapptryck har tillgång till så många typer av upplevelser omedelbart fyller teatern behovet av en djupare dimension i sitt direkta tilltal genom den fysiska närvaron. Detta gör även scenkonsten påtaglig
och svårare att ignorera. TEATERi söker också ständigt efter historier från olika delar av världen som berättar hur det är att vara människa oavsett var man kommer ifrån eller vem man är. Historier som
vi hoppas gör intryck på barn och unga och som de bär med sig vidare i livet och i sin vardag. Genom vår inriktning att anställa konstnärlig personal med annan bakgrund än den svenska vill vi kunna sudda
ut gränserna mellan människor. Att på det sättet exponera barn och unga för nya möjligheter hoppas vi kunna bidra till en ökad interkulturell förståelse.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
TEATERi är den enda fria professionella teatern i Region Jönköpings Län. Vår inrikting är att spela för en yngre målgrupp. Vårt mål är att producera tankeväckande och känslomässigt berörande teater för
barn, unga och unga vuxna. Vi värdesätter den gestaltande teatern och vill bjuda barn och unga på en intressant och givande upplevelse. TEATERi vill stå för en existentiell teater för barn och
ungdom/unga vuxna. Med det menar vi att vi vill vara en spegling av samhället och en röst som vågar ifrågasätta och bidra till att väcka tankar och medvetenhet runt komplexa frågeställningar i vår tid. Vi
har alltid skapat föreställningar som är möjliga att spela i skolans värld, uppsökande i klassrum och i aulor, men också genom att få eleverna till teatersalongen. TEATERi står för en teater som vill beröra
åskådarna, på ett djupare plan, med starka berättelser. 2020 kommer vi fortsätta att turnera med Polarörnen och Midnattståget till Marrakech. Ankomsten kommer ligga på repertoar men främst för
utlandsspelningar. Dessutom planeras två nya produktioner, en föreställning för högstadiet samt en för mellanstadiet. Tillsammans med regissören Carly Wijs ska vi arbeta fram en produktion på
berättelsen om David Reimer och hans påtvingade könsbyte, arbetstiteln är Han eller Hon. Föreställningen är tänkt att behandla temat kring identitet utifrån kön och genus. Denna produktion kommer att
vara ca 45 minuter och ska kunna spelas på scener men även i gymnastik- eller samlingssalar. Vårt mål är att kunna ta oss an David Reimers tragiska öde och belysa det ur ett universellt
samhällsperspektiv. Beräknad premiär i början av september 2020. Vi förbereder också en mellanstadieföreställning som går under arbetsnamnet Superhjältarna. Denna föreställning kommer att ta upp
temat sanning i dessa Trump-tider. Dramatikern Isa Schöier är anlitad att skriva pjäsen som planeras ha premiär i augusti 2020. Produktionen är tänkt att kunna spelas i klassrum och samlingssalar och
längden är även här ca 45 minuter. Frågan, ”vad är sanning?” har väl aldrig varit mer på tapeten i en era där den som låter mest är den som uppfattas sitta på sanningen. På ett lekfullt sätt vill vi ta upp
frågan med barnen och väcka diskussioner runt ämnet.
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Stadgar Teateri.doc
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse 2018, Signerad.pdf
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Revisionsberättelse 2018, A Lidhed. Signerad.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Årsredovisning 2018 T-i. Signerad.pdf
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan_Ansökan Region Jönköping 2020.pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.
Budget år 2020 TEATERi. 190930, Regionen.xlsx

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

14

114

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

11/11/2019
Bidrag
från Region Jönköpings län

Bidrag från

1 300 000

Statens Kulturråd
Jönköpings kommun
Sveriges Författarfond, dramatikerstöd

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

1 300 000

1 800 000

1 200 000

1 200 000

851 000

851 000

851 000

99 000

99 000

750

750

1 570 000

1 570 000

Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

5 020 750

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp
3 031 402

Personalkostnader

Lokalkostnader

645 500

Administrativa kostnader

254 000

Verksamhetskostnader

907 000

Övriga kostnader

182 848

Summa kostnader

5 020 750

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
ShareMusic och Performing Arts

Telefon
039041508

Adress
Box 56

E-post
helena@sharemusic.se

Postnummer
56322

Ort
Gränna

Url
http://sharemusic.se/
Bank/Plusgiro
706-9222

Org/personnr
168024133640

Projektinformation
Projektnamn *
ShareMusic & Performing Arts
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
ShareMusic & Performing Arts
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Sophia Alexandersson
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
070-579 88 55
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
sophia@sharemusic.se
Bankgiro
706-9222
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Under 2020 har föreningen 7 fasta heltidstjänster samt en visstidsanställning (heltid).
Konstområde (flera kan anges)
Dans,Musik,Teater
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Gnosjö,Jönköping,Värnamo
Målgrupper
Vi riktar oss till alla som, tillsammans med oss, kan arbeta för en mer jämlik scen. Däribland scenkonstinstitutioner, konstnärliga högskolor, kulturskolor, skolor, folkhögskolor och bildningsförbund (både
regionalt, nationellt och internationellt) - men också den enskilda utövaren.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
REGIONALT: Region Jönköpings län - dansprojekt "Crossing Motin", Gnosjö kommun - uppföljning labb, Smålands Musik & Teater - labb, Jönköping Academy - Akademiskt råd m m, Skådebanan medlemskap, INTERREGIONALT: Region Jönköpings län/Västra Götalandsregionen/Region Skåne - etablering av ShareMusic som ett kunskapscenter, NATIONELLT; NorrlandsOperan - labb,
GöteborgsOperan - labb, Västmanlandsmusiken - labb (i Jönköping), Dans- och cirkushögskolan - forskning i samband m dansprojekt, Kungliga Musikhögskolan - samarrangemang symposium, Högskolan
för Scen och Musik - Akademiskt råd, INTERNATIONELLT: Candoco Dance Company - dansprojekt, Örnsköldsviks kommun - ICLD-projekt, Supporting Experimental Rehabilitation Centre + 4 kommuner i
Archangelskregionen (Ryssland) - ICLD-projekt, Kulturcollege i Archangelsk - projekt ObRaz, M Tank-universitetet i Minsk (Belarus) - ObRaz, NArFU i Archangelsk - ObRaz, Institutet för fortbildning i Minsk,
Ulster University - Akademiskt råd, Royal Irish Academy of Music - Akademiskt råd, Stanford University - Akademiskt råd, The University of Edinburgh - Akademiskt råd m fl.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Vårt interregionala projekt innebär att Region Jönköpings län blir hemvist för vårt Kunskapscenter, och basen där allt arbete utgår ifrån. Inom vårt gemensamma dansprojekt kommer att konstnärlig labb
att genomföras med Västmanlandsmusiken på Smålands Musik & Teater. I vårt Arvsfondsprojekt "Initium" inleddes ett arbete med Jönköpings Sinfonietta under 2019, som kommer att följas upp.
Samtliga projekt innebär arbetstillfällen i regionen - för konstnärer från andra delar av landet, och även från andra länder. Jönköping Academy – samverkan har inletts kring ämnesområdet co-production/
samskapande vilket bl a innebär att ShareMusic ingår i deras forskningsprojekt. Vi ser också att det finns synergieffekter när det gäller våra internationella projekt i Ryssland och Belarus (f n 4 olika projekt),
där vi knyter kontakter som bl a kan gynna utvecklingen av kunskapscentret. Ett av projektet - ObRaz - har fokus på att sammanföra utbildningsaktörer från båda länderna, för att höja kunskapsnivån om
hur man kan arbete på ett mer inkluderande/hållbart sätt.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi skapar arbetstillfällen - i regionen, men också nationellt och internationellt. Arvodering sker alltid enligt gängse avtal.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi arbetar rättighetsbaserat, och strävar efter en bättre tillgänglighet och inkludering inom hela scenkonstområdet.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Hela vårt arbete har målet att underlätta konstnärligt skapande för personer med funktionsnedsättning - helst i samverkan med andra i branschen. En ny metod som vi provar inom vårt arvsfondsprojekt
är ett mentorsprogram, där målet är att hitta/stimulera upphovspersoner med funktionsnedsättning. En av våra mentorer inom dans kommer från regionen.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Idén med vårt arbete är att ingen ska exkluderas. Vi gör dock inga särskilda satsningar för just denna grupp.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
I ett pilotprojekt - initierat av regionens Folkhälsoavdelning - kommer vi att arbeta med workshops för elever från särskolan i Värnamo. Genom ett samarbete med Mölndals kommun kommer totalt 36
16
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stycken
workshops att genomföras med samtliga deras elever i årskurs 4.

Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan_2020.docx
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
650 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Aktuellt belopp
650 000
1 000 000

VR-regionen
400 000

Region Skåne

1 000 000
400 000

150 000

150 000

6 702 000

6 702 000

Jkpg kommun
KUR m fl projektbidrag

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

0

0

Övriga intäkter och sponsring

0

0

450 000

450 000

Försäljning

9 352 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp
4 822 000

Personalkostnader

Lokalkostnader

301 000

Administrativa kostnader

394 000
3 835 000

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader

0

Summa kostnader

9 352 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Stiftelsen Smålands Konstarkiv

Telefon
0370-302206

Adress
Box 404

E-post
linda.larsen@smalandskonstarkiv.se

Postnummer
33124

Ort
Värnamo

Url
http://smalandskonstarkiv.se
Bank/Plusgiro
142-0165

Org/personnr
168280003198

Projektinformation
Projektnamn *
Permanent utställningsverksamhet samt övrig verksamhet på Smålands Konstarkiv
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Stiftelsen Smålands Konstarkiv
Organisationsform
Stiftelse
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Linda Larsén/Karin Lundh
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0370-302206
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
linda.larsen@smalandskonstarkiv.se
Bankgiro
142-0165
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
1 person 86% 1 person 30% ekonomisk controller (inhyrd) Reception per timme, Teknikpersonal per timme Under 2019 har vi saknat intendenten p.g.a. sjukskrivning som nu har övergått i pensionering.
Målet är att under 2020 rekrytera en ny intendent.
Konstområde (flera kan anges)
Museum/kulturarv
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Värnamo
Målgrupper
Både de mer konstnärligt insatta och de mindre vana museibesökarna. Oaktat tillhörighet riktas vår verksamhet till alla åldrar. Det pedagogiska arbetet omfattar förskolebarn upp till äldre med
demenssjukdom. Olika kultur- och språktillhörighet är inte ett hinder. Utöver en allmänhet når verksamheten också företagsamhet i regionen. Konferenser förläggs på Vandalorum och de närvarande
erbjuds alltid visningar och ser frekvent de pågående utställningarna i huset. Smålands Konstarkivs Samling är ett arbetsredskap som fungerar på flera nivåer – från visning för grundskolan upp till studie på
universitetsnivå. En växande målgrupp är det stora antal besökare som på sin resväg stannar för rast och måltid. Allt fler stannar och ser utställningarna.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Samverkan sker med Vandalorum runt vissa utställningar samt i den pedagogiska verksamheten. Verksamhetschef för Vandalorum, Konstarkivets Intendent samt ordf. i Smålands Konstnärsförbund står
gemensamt för val av Sven Lundh-stipendiat. Konstnärsförbundet har sitt administrativa hem på Konstarkivet och är en samtalspart. Verksamheten är baserad på hela landskapet med återkommande
samarbeten med och utställningar på andra institutioner eller på andra lämpliga utställningsplatser. 2016 startades visningar av samlingen på Region Kronoberg. Dessa visningar fortsätter med byte två
gånger om året. Sedan föregående hår hänger ett större urval från samlingen på biskopsgården Östrabo i Växjö. Omhängning planeras under första delen av 2020. Vi samarbetar med offentliga intuitioner
och museer även utanför regionen och landskapet med utlån från samlingen , inlån från andra museer, och utbyte av utställningar. Studenter från JTH och Linneuniversitetet har i workshops arbetat med
samlingen utifrån olika uppgifter. Samverkan med Värnamo Kommun kring bland annat praktikanter från grundskolan. SFI i samband med språkpraktikanter. Annat exempel är intendentens juryarbete runt
om i Småland vid val av verk till offentlig utsmyckning. Sedan förra året är vi en del av Konstpedagogiskt nätverk Småland. I nätverket finns representanter från flertalet intuitioner och museer runt om i
landskapet. Nätverkets syfte är kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Under sommaren 2019 genomfördes Sommarlovskul, ett samarrangemang mellan Värnamo kommunen och
Vandalorum/Konstarkivet. Vi hoppas att denna typ av samarrangemang kan fortsätta under 2020.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Vår region associeras ofta med produktion och entreprenörskap men de immateriella värden som konsten står för är också mycket viktiga för en regions utveckling och attraktion. Genom aktörer så som
Vandalorum/Konstarkivet på konstens område, varieras och nyanseras bilden av Jönköpings län ytterligare som en region i utveckling och mångfald. Genom det nära samarbete som Konstarkivet och
Vandalorum har – inte bara lokalmässigt – kan mer göras på flera plan. Utställningar med internationellt verksamma konstnärer jämsides med regionala, visar att kvalité inte handlar om geografi.
Ambitionsnivån är hög. Attraktionskraften syns också på det stora antal besökare – också utifrån – och som därmed också får ökad kännedom om vår regions konstliv. Utställningsverksamhetens
varierade innehåll och höga ambitionsnivå stärker konstens position. Det berikar såväl människor som samhälle och gör regionen attraktiv. Vänföreningen har idag 1600 medlemmar varav många inte är
bosatta i regionen eller ens inom Sverige. Dessa får regelbundet information om utställningar och aktiviteter från en verksamhet belägen i Jönköpings län.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Genom en professionell utställningsverksamhet. Smålands Konstarkiv ger genom utställningarna konstnärer möjlighet att bli sedda i regionen. Genom inköp till Samlingen vilket ger representation för
konstnären. Genom ett nära samarbete med Smålands Konstnärsförbund ges en plattform för konstnärerna inom regionen samt möjlighet att lyfta vad konstnärerna anser som viktiga frågeställningar.
Smålands Konstarkiv följer KRO´s rekommendation för MU-ersättning och föredragsarvoden samt författarförbundets rekommendation textarvoden. Under 2019 genomfördes en konstnärsworkshop
tillsammans med den då utställningsaktuella Åke Bergqvist. Ett oerhört lyckat arrangemang där både vuxna och barn deltog. Denna typ av arrangemang bidrar till ett mervärde till utställningen, ger
besökare möjlighet att fördjupa sig och skapar arbetstillfälle för konstnären. Med anledning av vår utställning med Nina Ölund Noreskär hölls en lunchföreläsning där Nina berättade om sin konstnärliga
arbetsprocess. Under vår utställning med John Selbing hölls en föreläsning av Cilla Robach, 1:e intendent Nationalmuseum. Vi sätter stor värde på denna typ av arrangemang och hoppas kunna fortsätta
med detta under 2020.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
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Konstarkivet
har alltid ansett det viktigt att både göra ”smala” utställningar, och utställningar för en bredare publik. Det är en angelägen pedagogisk uppgift att göra dem tillgängliga för alla. Vi anser också
att det är viktigt att möta publiken utanför konsthallen. Möten med minnen och en medveten utställningsfördelning borgar också för en mer jämställd behandling. Ökat arbete med samlingen och ökade
möjligheter till utställningar av denna gör det möjligt att utgå från olika perspektiv i arbetet. En värdegrund baserad på likabehandling och jämställdhet är uttalad i organisationen och fortsätter verka under
2020.

Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Lokalen är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Hörslingor finns nu också i alla utställningshallar. Smålands Konstarkiv genomför tillsammans med Vandalorum Möten med minnen – visningar
för dementa och besökare med likartade problem. Visningarna tar många gånger utgångspunkt i samlingen men även i aktuella utställningar. Vi vänder oss till äldreboenden och enskilda. Under 2020
planeras filminspelning av utställningarna och samlingen i samarbete med Vandalorum och Region Jönköping. Dessa kommer att finnas tillgängliga på plattformen Aktivt liv. Konstarkivets samling är helt
digitaliserad och tillgänglig för alla. Alla barn och ungdomar t.o.m. 18 år har fri entré till alla utställningar. Till utställningarna görs också en informationsfolder som delas ut kostnadsfritt.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
SFI får gratis inträde och visning, i grupp eller enskilda. Visningar kan göras på engelska. Konstarkivet/Vandalorum tar emot språkpraktikanter. Dessa verksamheter fortsätter under 2020. Konstarkivets
utställningar tar sin utgångspunkt i konsten . De språkliga barriärerna kommer i skymundan. Det är väsentligt att kunna erbjuda möten som inte kräver språk eller förkunskaper. Konstarkivet ser gärna
ytterligare samarbeten här.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Pedagogiska skapande aktiviteter under alla längre lov inklusive sommaren. Under sommaren 2019 hölls ett mycket välbesökt konstkollo för fjärde året i rad. Under 2020 finns ambitionen om att
genomföra två Konstkollon. Vi ser ett behov av att skapa tillfällen och möjligheter för ungdomar att ägna sig åt skapande och utökade möjligheter för kontakt med konsten på fritiden. I slutet av
sommaren 2019 genomfördes även Sommarlovskul, en dagsaktivitet för barn fån 7 år, ett samarrangemang med Vandalorum och Värnamo Kommun. Barn- och ungdomsverksamheterna har koppling till
de aktuella utställningarna men kan även ta sin utgångspunkt i samlingen med olika perspektiv och ingångar. Rikedomen i möjligheterna här är unik genom Samlingens ansats och omfång. Vi har tidigare
inkluderat konstnärer i den pedagogiska verksamheten och önskar utöka detta samarbete under 2020. Viktigt för barn och unga att möta professionella utövare. Utöver detta genomförs skapande skola
året om. Samtliga elever i Värnamo kommun erbjuds kostnadsfria visningar och fri entré. Alla barn och ungdomar t.o.m. 18 år har, oavsett kommuntillhörighet, fri entré till alla utställningar. Till samtliga
utställningar skapas ett pedagogiskt material med utgångspunkt i de aktuella utställningarna. Detta för att underlätta för barn och unga att tillgängliggöra sig utställningarna.
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan_2020_Smålands_Konstarkiv.pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

531 500

531 500

265 750

265 750

1 063 000

1 063 000

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

130 000

130 000

Övriga intäkter och sponsring

342 000

342 000

70 000

70 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Region Kronoberg
Värnamo Kommun

Försäljning

2 402 250

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp

Personalkostnader

828 950

Lokalkostnader

933 200

Administrativa kostnader

256 000

Verksamhetskostnader

316 300

Övriga kostnader

67 800

Summa kostnader

2 402 250

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Kultivera

Telefon
0705804663

Adress
Storgatan 17

E-post
colm@kultivera.nu

Postnummer
57332

Ort
Tranås

Url
http://www.kultivera.nu
Bank/Plusgiro
5121-9533

Org/personnr
168024133392

Projektinformation
Projektnamn *
Kultivera verksamhet 2020
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Kultivera
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Colm Ó Ciarnáin
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0705804663
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
colm@ciarnain.com
Bankgiro
5121 9533
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Antal anställda: 3st. Colm O Ciarnain, Direktör o verksamhetsutvecklare, tillsvidare, 70% tjänstgöringsgrad. Britta Thurfjell, Projektkoordinator/Producent, tillsvidare, 50% tjänstgöringsgrad. Frank Bergsten,
Residenskoordinator, tillsvidare, 50% tjänstgöringsgrad.
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Dans,Litteratur,Museum/kulturarv
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Gnosjö,Jönköping,Tranås,Vetlanda
Målgrupper
Kultivera är en fri grupp med länets största residensprogram och ses som en viktig samverkanspart för att utveckla spännande konst- och kulturprojekt i hela regionen. Kultivera jobbar via sin
residensverksamhet med professionella konstnärer från olika delar av världen inom främst samtidskonst, dans, och litteratur. Vi är intresserad av de konstnärliga och sociala effekterna av kultur och jobbar
med båda deltagarkultur och integration som perspektiv. Innebörden av detta är att vi jobbar mycket med att locka ny publik och att skapa spännande mötesplatser, stimulera ungdomar och nyanlända
att arbete med kultur, och facilitera professionella kulturutövare lokalt, regionalt och internationellt. Vi använder våra internationella partners och kulturkontakter att skapa nätverk över hela regionen.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE BILD & FORM| SAMTIDSKONST | 2019- Regionsamverkan Sydsveriges (Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping regioner) arbetar för en
helhetsorienterad och långsiktigt hållbar kulturutveckling där Kultiveras residensverksamhet är en väsentlig del av den infrastrukturen. NESIN VILLAGE EXCHANGE | SAMTIDSKONST | 2017- Ett pågående
projekt med det alternativa utbildningsinitiativet som syftar till att upprätthålla en strategi som fokuserar på kritik och oberoende produktionsprocesser. SOAP FACTORY MINNESOTA | SAMTIDSKONST |
2017- Efter vårt initiativ har Kultivera och Regionen börjat en utbytesprocess genom konstresidens och utställningar med aktörer, The Soap Factory i Minnesota, som är ett av de främsta centren för
samtidskonst i Nordamerika. Mycket av det här arbetet sker via Nya Smålands interregionala projekt. Genom detta projekt har vi nu möjlighet att skicka några av våra regionala konstnärer till USA. NYA
SMÅLAND | SAMTIDSKONST | 2017- Nya Småland, Jönköping/Kalmar/Kronoberg. Kultivera är det största residenset i Småland och ingår i det interregionala projektet Nya Småland. Vi samverkar med till
exempel Kalmar Konstmuseum och Kulturparken Småland. Båda våra turkiska och amerikanska utbyten ingår i detta projekt. KARTLÄGGNING AV KONSTRUM | SAMTIDSKONST | 2017- Kultivera har
påbörjat en dialog med flera offentliga konstrum i regionen för att samverka mer kring samtidskonstprojekt, utställningar och art talks. Kartläggningen är pågående och ska fortsätta att skapa praktiska och
tydliga utbyten och nätverksbyggande mellan civilsamhället och den offentliga sektorn. KONSTUTLÅNINGSBIBLIOTEK | SAMTIDSKONST | 2017- ”Konst till alla”, i samråd med flera aktörer inom
biblioteksrörelsen och samtidskonsten i regionen och Minnesota Art Lending Library jobbar Kultivera på att utveckla ett system för utlåning av samtidskonst i regionen. KOPUNTU TURKIET | ASYLUM OF
ART | 2015- 2018 Kapuntu (Turkiet), Kultivera och Regionen jobbar tillsammans med stöd från Svenska Institutet kring kulturfrågor och yttrandefrihet. Kultivera har ett stort kulturkontaktnätverk i Turkiet.
Det här nätverket har faciliterat flera utbyten med andra verksamheter i Stockholm (Stockholm Universitet, Botkyrka Kommun) och de andra småländska länen (Kalmar, Kronoberg) bland annat. 2018
planeras ett större projekt i Jönköpingsregionen och Turkiet. WEXFORD ARTS CENTRE | LITTERATUR / SAMTIDSKONST / SCENKONST | 2017- Carlow Writers Cooperative, St Patrick's College Carlow
Irland och Kultivera har vi sedan 2013 ett välutvecklat och pågående utbytesprogram. Vi har jobbat på flera EU-ansökningar och haft både utställning, framträdande, och seminarier i både Irland och
Sverige. Studiefrämjandet Småland, Tranås kommun och Region Jönköpings Länsbiblioteket har deltagit i utbytesprogrammet. TRINITY SAINT DAVIDS UNIVERSITET & WRITE4WORD, WALES |
LITTERATUR | 2014- Vi har en väl etablerad relation med Trinity Saint Davids Universitet och Write4Word, Wales. Nu planerar vi att utveckla ett nytt residensutbyte för författare under 2019. Detta ingår
också i Young Writers Lab, ett Kulturrådsprojekt som pågår under två år, för att stimulera kreativt skrivande för ungdomar i regionen. REACT! MOVING ACTIONS | DANS / PERFORMANCE | 2017 - Är en
inter-konstnärlig grupp med bas i Stockholm som syftar till att nå allmänheten direkt genom att uppträda i offentliga rum och därför öppna konst för ny publik. Inspirationen för dess arbete och attityd
kommer från Street Performance, Invisible Theatre, Flash Mobs och andra publik som utmanar scenstilar. De blandar dessa koncept i en ny metod: ReAct! ANA IMRAA DANCE & CULTURE CENTER |
DANS | 2016- Med den orientaliska dansen som grund arbetar Ana Imraa från Motala med dans både som konstform och som utgångspunkt för sociala projekt och inkluderingsfrågor. Vi har haft ett par
tillfällen av att samarbeta runt föreställningar och workshopar och planerar att fortsätta detta under 2019. MAHER ABDUL MOATY | DANS | 2017- En syrisk professionell dansare stationerad i Tyskland. Vi
har haft tillfälle att ha honom i Tranås där han höll workshop i dans. Han är på väg till Sverige där han ska bygga upp en dansskola i Katrineholmsområdet. Vi kommer fortsätta samarbeta med honom och
utbyta expertis inom danskunskap och dansföreställningar. PIA DEL NORTE| DANS | 2017- En av Sveriges mest efterfrågade flamencodansare. Vi har haft tillfälle att samarbeta med henne under Dansoch scenkonstfestivalen at the Fringe 2018 och har planer på att skapa ett större projekt riktade till barn och ungdomar samt sommarskola. ROBERT SYLER SSEMPEJJIA | DANS | 2017- En professionell
dansare från Uganda. Vi har haft honom ett flertal tillfällen här i Tranås där han hållit workshops i olika typer av afrikansk dans samt gett föreställningar bl.a. på Dans- och scenkonstfestivalen at the Fringe
2018. Vi har planer på att skapa ett större projekt riktade till barn och ungdomar samt sommarskola tillsammans med honom och de tre ovanstående dansarna. Hosting / administration / Stödjande
Kultivera fungerar som stödjande förening till andra föreningar, grupper och personer. Där bidrar vi med administration, mentorskap och med faciliteter. SPEGEL | FILM | 2017 – Förening som sysslar med
film och rörlig bild. Kultivera hostar denna förening och hjälper till med administration, marknadsföring, kunskap och lokal. Vi anordnar tillsamman filmfestival under at the Fringe International Arts Festival.
LITTERATURCENTRUM >KVU | LITTERATUR | 2017 – Förening som sysslar med litteraturevenemang och utgivningar. Kultivera hostar denna förening och hjälper till med administration, marknadsföring,
kunskap och lokal. SMÅBUS | LITTERATUR | 2018 – Förening som sysslar med litteraturfestival när
20det gäller barnböcker. Kultivera stödjer denna förening och hjälper till kunskap och trycksaker. POPULÄR
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kunskap och lokal. SMÅBUS | LITTERATUR | 2018 – Förening som sysslar med litteraturfestival när det gäller barnböcker. Kultivera stödjer denna förening och hjälper till kunskap och trycksaker. POPULÄR
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POESI
| LITTERATUR | 2017 – Förening som sysslar med utgivning av poesimagasin. Kultivera stödjer denna förening och hjälper till med utskick till prenumeranter. MB ROCKERS | SCENKONST | 2014En grupp med funktionsvarierade musiker och scenkonstnärer. Kultivera hjälper denna grupp med administration. JOAKIM BECKER | LITTERATUR | 2018 – En poet som är rotad i Tranås hjälper vi till med
lokal, tryck av poesiböcker, evenemang och marknadsföring.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Utifrån principen "Connecting Creativity" har Kultivera under flera år på ett systematiskt sätt byggt broar, skapat plattformar och mötesplatser för kulturutövare inom främst litteratur och samtidskonst. Vi
jobbar kontinuerligt med att nå ut till kulturutövare i regionen och att hitta ny publik för kultur. Vi jobbar för att skapa och förstärka nätverk i regionen och med hjälp av de kulturutövare som besöker vårt
residens och deras idéer sprida kultur. Vi vill att de program och evenemang vi skapar ska användas av andra, att de kulturaktörer vi introducerar ska samarbeta med andra organisationer, konsthallar,
bibliotek och föreningar. På så vis kan vi på ett praktiskt sätt göra kultur mer tillgängligt och attraktivt i regionen, och skapa nya perspektiv och förståelser genom utställningar, läsningar, artiklar, poesi,
dialoger, workshops, föreställningar, konstverk och uppskattade residensprogram (som nu bidragit med över 100 kulturutövare från över 30 länder) till att öka kännedom om vår region!
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Varje år betalar vi minst 60 regionala, nationella och internationella kulturutövare som kommer hit och framträder och/eller ställer ut. Utställningar och evenemang som vi är med och arrangerar runt om i
regionen som exempelvis At the Fringe Festivalen, Pilsnerpoesi, Passion for Words, Litterära Hem Nätverket, SmåBus Barnboksfestival, Internationell Poesi Festivalen Jönköping och Poetry Slam Jönköpings
Län, främjar och utökar kontaktnätet tack vare sin stora blandning av konstnärer från olika discipliner, genrer och länder. Konstnärliga residens har en mycket stor del i detta då konstnärer från olika länder
och kulturer får träffas, utbyta idéer och erfarenheter, och låta sig inspireras av varandra och därigenom bidra till den kulturella mångfalden. Konstnärerna som uppehåller sig i residens lär känna
värdlandets kultur och historia, samtidigt som de själva ger oss en insikt i deras historiska och kulturella bakgrund. Kultivera med alla sina projekt och residens är en viktig del i detta kontinuerliga
brobyggande.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Kultivera står för värderingar som är inkluderande och arbetar aktivt för att skapa miljöer som behandlar människor lika, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder, identitet eller social
bakgrund. En positiv och tillåtande miljö som får människor att växa och utvecklas, en miljö som betonar människors lika värde. Vi arrangerar Rainbow Day under at the Fringe-festivalen, vi är initiativtagare
och delarrangör till Regnbågsvecka(v42) i Tranås ihop med Tranås Kommun, evenemang som vi kommer fortsätta med och utveckla. Vi har tillgängligt information och en prideflaga synligt ut på gatan för
att visa vår stöd till allas rätt till yttrandefrihet och kärlek. Vi arrangerar trivselkvällar med olika inriktningar (film, sång, workshops) där vi låter människor möta konst och kultur med integration som en viktig
del.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Alla människor ska kunna röra sig fritt, ta del av information och kunna ha samma möjligheter att kunna påverka sin livssituation. Kultivera arbetar för att alla människor ska ha lika möjligheter och
rättigheter att besöka och ta del av verksamhet i alla samhälleliga kulturella rum. Kultivera arbetar kontinuerligt med att uppgradera verksamhetslokaler och residens för att öka tillgängligheten för alla. Mest
praktiskt här vi byt lokal för att vara mer tillgängligt.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Genom att sammankoppla inom- och utomeuropeiska kulturer vill Kultivera bidra till etnisk och kulturell mångfald vilket är verksamhetens kärnaspekt: alla människors rätt att aktivt ta del av kultur, oavsett
etnicitet, livsåskådning, religion, könstillhörighet/uttryck, sexualitet, funktionsnedsättning eller ålder. Att främja kulturella värderingar syftar till att förbättra det gemensamma kulturarvet, och genom
konstnärsutbyte och gemensamma konstprojekt utvecklas det långsiktiga samarbetet av gränsöverskridande kulturer. Kultivera har de senaste åren arbetat med flera kultur- och integrationsprojekt med
asylsökanden och nyanlända.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Kultiveras ståndpunkt är att kultur är viktigt för barn. Kultur får barn och unga att utvecklas och bli hela människor. Därför är det viktigt att barn i tidig ålder kommer i kontakt med kultur på olika sätt,
bejakar den, blir involverade, låter sig inspireras och skaffar sig nya erfarenheter. Med hjälp av kulturen utvecklas fantasin, koncentrationsförmågan, det kritiska tänkandet och de sociala färdigheterna. Vi
har haft flera evenemang inom olika konstnärliga discipliner för och med unga som vi kommer fortsätta med. Vi samarbetar med Småbus, en förening som fokuserar på barnlitteratur. Ett samarbete som
vi ska utveckla och fördjupa.
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Stadgar Kultivera 20140312.pdf
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Kultivera årsboken 2018.pdf
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Revisionsberättelse 2018.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Kultiveras Resultaträkning_2018.pdf
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Kultivera Verksamhetsplan för 2020 (1).pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.
at the Fringe_2019 program.pdf

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
620 000

620 000

Tranås Kommun

400 000

400 000

kulturrådet

800 000

800 000

Svenska Akademien

60 000

60 000

Stiftelser

30 000

30 000

0

0

300 000

300 000

0

0

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Aktuellt belopp

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

2 210 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
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Kostnadstyp

Belopp
800 000

Personalkostnader

Lokalkostnader

70 000

Administrativa kostnader

90 000
1 235 000

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader

15 000

Summa kostnader

2 210 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Österängens Konsthall

Telefon
0708672120

Adress
Birkagatan 8

E-post
info@osterangenskonsthall.se

Postnummer
55465

Ort
Jönköping

Url
http://www.osterangenskonsthall.se
Bank/Plusgiro
8924623

Org/personnr
197306032405

Projektinformation
Projektnamn *
Österängens Konsthall, verksamhetsår 5
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Österängens Konsthall
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Johanna Linder
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
073-7767045
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
johanna.linder@osterangenskonsthall.se
Bankgiro
892-4623
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Verksamhetschef/konstnärlig ledare - 100% av heltid, fast anställd Teknisk koordinator/projektsamordnare: 50% av heltid, fast anställd Projektledare/kommunikatör: 50% av heltid, fast anställd
Publikvärd/konstpedagog: 40% av heltid, fast anställd Totalt antal anställda: 4 personer Sammanlagda årsarbeten: 2,4
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Jönköping
Målgrupper
Konsthallens primära målgrupper är barn och unga, samt konst- och kulturintresserade i hela regionen och Sverige, samt personer med annan bakgrund än svensk. Utan inbördes ordning.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Österängens Konsthall är en konstaktör som är starkt förankrad i det egna lokalsamhället. Vi ser att den modell vi skapat för att arbeta med konst på ett inkluderande sätt i ett socioekonomiskt utsatt
område är relevant och applicerbar för en rad andra aktörer. Vi ser också att vi är del av ett större sammanhang och att vi har ett intresse av, ett ansvar och en skyldighet att engagera oss i frågor som
sträcker sig över de egna geografiska gränserna. Därför engagerar vi oss under verksamhetsåret i ett antal olika nätverk, på en rad olika nivåer. Exempel på lokala samarbeten Jönköpings Fria Kulturallians
- Nätverk av fria kulturaktörer, samarbete kring opinionsbildning i kulturfrågor. Projekt Birkagården Folkets Hus - Österängens Konsthall stödjer och deltar i uppbyggnaden av en Folkets Hus-förening på
Österängen. Lokala områdesgruppen - Österängens Konsthall deltar regelbundet i den lokala områdesgruppen med skola, förskola, socialtjänst, polis, kyrka, fritidsgård och civilsamhälle. Integrera Mera Samarbete kring kurser, workshops och integrationsprojekt. ABF Jönköping - samarbeten kring föreläsningar, kurser, etc. NBV Sydost - samarbete kring språkkafé Jönköpings Konstskola - studiebesök och
utställningar Per Brahegymnasiets estetlinje - studiebesök, föreläsningar, workshop Regionala samarbeten Skådebanan - Medlem. Samarbeten kring utställningar, utställningsteknik, Artist Talks, etc.
Konsthallens verksamhetschef Johanna Linder är ledamot i styrelsen. Sveriges Konstföreningar Jönköpings Län - Medlem. Samarbete kring projekt. Konsthallens medarbetare Marcus Gyllborg ledamot i
styrelsen. Kulturforum (tidigare Kulturting): Deltar årligen. Konstdialog (Region Jönköpings Län) - Deltar på samtliga träffar Nya Småland (Region Jönköpings Län) - Aktör, samarbete kring utställning
sommaren 2019 och förhoppningsvis fortsatt samarbete vid en eventuell fortsättning. Agenda 30 (Länsstyrelsen) - Deltagare på de kurser och konferenser för Agenda 30 som Länsstyrelsen arrangerar för
civilsamhälle och näringsliv. Jönköping University - Högskolan för Lärande och kommunikation. Österängens Konsthall har nyligen inlett ett femårigt samarbete med Jönköping University för kunskapsdelning
och kunskapsöverföring. Det här arbetet intesifieras under 2020 med deltagande i forskningsprojekt, gemensamma seminarier etc. Nationella samarbeten: Konstens Kommunikationsbyrå. Konsthallens
verksamhetchef Johanna Linder är tillfrågad att sitta med i nystartad, nationell tankesmedja för konstkommunikation. Drivs av Konstfrämjandet. Sveriges Konstföreningar - Medlem. Deltar i flera av de
projekt Sveriges Konstföreningar driver, nu senast i projektet “Konsten att mötas”. Konstfrämjandet - Kunskapsutbyte, Konstens Kommunikationsbyrå, se ovan. Kollektiva Hjärnan - Medlem i nätverk för
fria och oberoende konstaktörer och deltar i årliga träffar. Statens Konstråd: Deltar i nätverksträffar för “Lokala konstprojekt” 2020. Internationella samarbeten: Österängens Konsthall bedriver ett intensivt
arbete på interkulturell nivå, men saknar idag resurser att själva driva internationella samarbetsprojekt. Vi har dock utvecklade samarbeten med exempelvis artist in residence-programmet Kultivera i
Tranås. Under 2019 har vi också fått en ökad tillgång till den gästateljé Jönköpings kommun disponerar i Smedbyn i Huskvarna, vilket förbättrat möjligheterna för oss att bjuda hit internationella konstnärer.
Under hösten 2019 deltog konsthallens verksamhetschef Johanna Linder på “Rehearsing Hospitalities”, ett residensprogram arrangerat av Frame Contemporary Art i Helsingfors, Finland. Under resan knöts
många viktiga kontakter och det är vår förhoppning att detta ska kunna leda till ett utökat utbyte mellan oss och konstnärer och curators i våra nordiska och baltiska grannländer. Arbetet inleds under 2020
och genomförs 2021.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Sedan Österängens Konsthall startade 2015 har vi blivit en omistlig aktör på den regionala konstscenen och den enda fria aktör som uteslutande fokuserar på samtidskonst. Vi har skapat en unik modell där
vi kombinerar ett ambitiöst utställningsprogram med professionella konstnärer med en folklig, öppen och inkluderande programverksamhet. Österängens Konsthall erbjuder ett unikt, spännande och
nyskapande besöksmål till regionens besökare och bidrar regionalt till ett pedagogiskt samtal kring samtidskonst. Under 2020 genomförs den sista och publika fasen av projektet "Naturen tar över".
Projektet drivs i samarbete med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och finansieras av Statens Konstråd och Vätterhem, som en del av det riksomfattade "Lokala konstprojekt". "Naturen tar över" har
rönt stort intresse på nationell nivå och de färdiga gestaltningarna, som kommer att utgöra en skulpturpark på Österängen, har stor potential att stärka konsthallen som ett besöksmål. Se mer i bifogad
verksamhetsplan.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
På den huvudsakliga utställningsytan ställer vi enbart ut professionella konstnärer. Vi har sedan starten tillämpat MU-avtalet och betalar utställningsersättning till samtliga konstnärer. I vissa fall går vi även in
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produktionsmedel och/eller medverkansersättning. Under 2020 är det två utställningar där vi går in med större produktionsbudgetar: Valeria Montti Colques "Molnskogen" och Lisa Jeannin/Rolf
Schuurmanns "The Green Tongue" (se bifogad verksamhetsplan) Österängens Konsthall visar ofta unga konstnärer som är i början av sina karriärer. Vi ger dem stor frihet att kanske för första gången
genomföra sina idéer i fullt format. Vi vill också bidra till att skapa förutsättningar att det ska gå att verka som professionell konstnär i vår region - det gör vi bla genom att ställa ut regionala
konstnärer/konstnärer med regional förankring men också genom att ge regionala konstnärer curators- och projektledaruppdrag. Under 2020 visas fem konstnärer som antingen är bosatta i länet eller har
regional aknytning.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Österängens Konsthall har en policy för likabehandling och jämställdhet (se bilaga), som innebär att ingen ska diskrimineras på grund av kön, etniskt ursprung, funktionshinder/funktionsvariation, sexuell
läggning, religiös uppfattning eller könsidentitet. Denna policy gäller för såväl anställda, frilansmedarbetare, tillfällligt anställda samt besökare. Konsthallen ska utgöra ett tryggt rum för alla. Under 2019
gjorde vi två utställningar som adresserade hbtqia-frågor i allmänhet och transidentitet i synnerhet. Under 2020 visar vi bla Valeria Montti Colques "Molnskogen" som berör frågor som ursprung, moderskap
och identiet.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Konsthallen är placerad i markplan med handikappparkering direkt utanför entrén, vilket betyder att inga hinder för rullstolsburna eller rörelsehindrade föreligger för att ta sig in och ut i konsthallen. Vi har
nyligen fattat beslut om att alla våra bilder på hemsida och i sociala medier ska förses med alternativ text för synskadade. Vi har stora problem med hörbarhet i våra lokaler. Med klinker som golv och
betongtak och betongväggar ekar det mycket vilket blir mycket besvärande för personer med hörsenedsättning. Vi kommer därför under höstan 2019 ansöka om medel för tillgänglighetsåtgärder hos
Boverket, och förhoppningsvis kunna installera akustikplattor i tak under 2020.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Konsthallen verkar i ett område där den etniska och kulturella mångfalden är stor och det är viktigt för oss att det avspeglar sig i konsthallen på alla nivåer: hos besökare, hos personal, frilansmedarbetare
och konstnärer. Vi ställer under 2020 ut fyra konstnärer med utomeuropeisk bakgrund och två konstnärer som i huvudsak verkar utanför Sverige. Vi visar ofta utställningar som behandlar frågor som
identitet, migration och kolonialism - så också under 2020. I de projekt vi driver fäster vi stor vikt vid att de på olika sätt ska inkludera boende på Österängen och i regionen på olika sätt. Så sker även i
projektet "Naturen tar över" under 2020, då minst fyra av de sammanlagt nio konstverken bygger på workshops med olika grupper: skolklasser, kvinnogrupper, miljögrupper, Hyresgästförening etc etc.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Österängens Konsthall har haft höga ambitioner med sin barnverksamhet från starten 2015 och vi arbetar hårt för att upprätthålla och uppfylla denna ambition. Hos oss består inte "barnverksamhet" av
några kritor i ett undaskymt hörn. Hos oss är all verksamhet riktad till barn och unga handledd, med professionella konstnärer eller konststuderande som ledare. Den är också gratis, vilket vi anser är en
helt avgörande faktor för att alla barn sla kunna delta. Österängens Konsthall har en rymlig barnverkstad där vi varje söndag har en öppen, kreativ workshop som på olika sätt anknyter till
utställningsverksamheten - det kan vara genom teknik, tema eller material. Under sommarloven har vi sedan tre år tillbaka "Sommarhäng" i en trailer som vi byggt om till en rullande konsthall och som står
uppställd på en gräsmatta centralt på Österängen, dit barn kan komma varje dag för olika typer av skapande verksamheter: måla, odla, musicera etc, etc. Under 2020 kommer vi utöver detta att
samarbeta med ett flertal klasser på Österängsskolan i projektet "Naturen tar över".
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
ÖK stadgar reviderade 2017.pdf
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Revisonsberättelse signerad.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
ÅRSBOKSLUT 802494-0622 Österängens Konsthall 20181231.pdf
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan Österängens Konsthall 2020 Regionen - Google Docs.pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.
Policy för likabehandling - Google Docs.pdf

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

500 000

Bidrag från Region Jönköpings län

500 000

Jönköpings kommun

550 000

Statens Kulturråd

500 000

500 000

52 000

52 000

Övriga intäkter och sponsring

148 000

148 000

Försäljning

160 000

160 000

Bidrag från

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

550 000

1 910 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

550 000

Belopp
1 130 000

Personalkostnader

Lokalkostnader

48 000

Administrativa kostnader

40 000

Verksamhetskostnader

525 000

Övriga kostnader

167 000

Summa kostnader

1 910 000
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Godkänn
och skicka in

Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Skådebanan i Jönköpings län

Telefon
0761-908815

Adress
c/o Carlsson Sävövägen 19A

E-post
abc.bonusbo@gmail.com

Postnummer
57173

Ort
Stensjön

Url
Bank/Plusgiro
821-4371

Org/personnr
168024408976

Projektinformation
Projektnamn *
Verksamhetsbidrag Skådebanan i Jönköpings län
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Skådebanan i Jönköpings län
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Ann Britt Carlsson
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0761908815
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
abc.bonusbo@gmail.com
Bankgiro
821-4371
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Ingen anställd. Viss köpt tjänst (från Skådebanan Östergötland). Styrelsen arbetar helt ideellt.
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Bildning,Dans,Litteratur,Museum/kulturarv,Musik
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Målgrupper
Skådebanans syfte är att göra konst och kultur tillgänglig för breda målgrupper. Ett sätt att nå många och varierande målgrupper är att arbeta via andra genom olika typer av samverkan. Vi samverkar
med våra egna medlemsföreningar men också det övriga civilsamhället liksom med den offentliga verksamheten exv skolor.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Skådebanan i Jönköpings läns medlemmar är Hembygdsförbundet i Jönköpings län, Share Music & Performing Arts, Qom Ut, Sensus Småland/Öland, Riksteatern Jönköpings län, Jönköpings läns
konstförening, Galleri KB ART, Synskadades riksförbund Jönköpings län, Vuxenskolan i Jönköpings län, Rädda Barnen Jönköpings län, Föreningen Konstgrafikerna i Jönköping, Konstnärsföreningen
Dymlingen, Österängens konsthall, Jönköping läns museum, ABF Jönköpings län. Under året ska vi samla även lokala föreningar och enskilda privatpersoner i Skådebanans vänner. Vi samverkar också
gärna med regionens alla kommuners kultur- och utbildningsinstitutioner. För att göra detta tydligare ska vi under 2020 införa ett antal fokuskommuner som ska skifta genom åren. Syftet med detta är att
bli tydligare i våra regionala ambitioner. Interregionalt och nationellt samverkar vi framför allt med Riksskådebanan och de övriga regionala Skådebaneföreningarna. Ett exempel är en gemensam ansökan
för finansiering av projekt som riktar sig till intagna i fängelse. En annan viktig aktör som hjälper oss att få in ett nationellt och internationellt perspektiv är Sveriges Konstföreningar.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Skådebanan i Jönköpings län har löpande kontakter och samverkan med olika nationella organisationer. Genom dessa tillför vi regionen kunnande och kompetens. Kontakterna innebär också en möjlighet till
ett vidgat internationellt perspektiv. Vi har utvecklat en digital användarvänlig guideapp (Kulturspår i Småland). Under 2019 har vi lagt in två spår - väggmålningarna i Nässjö och Kulturgatan, kultur- och
möbelhistorien i Bodafors. Under 2020 ska vi lägga på (åtminstone) ett tredje spår som i dagsläget planeras tillsammans med Österängens konsthall. Under hösten 2019 bygger vi en ny hemsida som
även ska inkludera en digital bokningsmöjlighet (finansierat av Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd). Bokningstjänsten ska dels omfatta den teknikbank för utveckling av videokonst och dels en
möjlighet att boka kulturresor (både med chartrade bussar och privatbilar). Vi räknar med att detta ska gynna våra medlemsföreningar, övriga kulturarrangörer och enskilda personer i hela regionen. Vi ska
också använda våra erfarenheter av konstguidningar, personliga konstföreläsningar och genreöverskridanden (dans och konst) och försöka föra ut detta fokuserat till andra kommuner i regionen. En metod
vi prövat och vill fortsätta använda är att arrangera samtal om olika kulturfenomen, gärna i samband med föreställningar och andra aktiviteter. Vi vill pröva olika målgruppers berättande i samband med
evenemang. Det kan vara ett sätt att utveckla synen på vår offentliga miljö eller kan hjälpa oss att se med nya ögon och ge nya perspektiv. Eventuellt kan videoberättelser vara en lämplig form.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Med vår verksamhet skapar vi arbetstillfällen för kulturarbetare i olika genrer. Dessa ersätts alltid enligt avtal. Vi ska fortsätta våra ansträngningar att engagera utlandsfödda professionella konstnärer som
bor i regionen.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi har påbörjat en utvecklig av en samverkansöverenskommelse - en typ av kontrakt där ansvar, kommunikation och uppföljning förtydligas mellan de samverkande parterna. Då kan viktiga övergripande
mål som exv likabehandling och jämställdhet lättare komma upp till ytan.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Skådebanans yttersta syfte är att tillgängliggöra kultur kanske framför allt för de som inte är den mest vana kulturkonsumenten. Det är ett skäl till att vi har satsat mycket på den digitala appen Kulturspår i
Småland. Vi avser att ytterligare utveckla denna liksom att stödja andra konstguidningar på andra platser exv genom utbildning/studiecirkel. Vi avser också att satsa på kulturresor som görs möjliga med
hjälp av bokningsapp på vår hemsida. Den nya hemsidan kommer även att utvecklas ytterligare liksom närvaro i sociala medier.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
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Vi uppmuntrar

Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi uppmuntrar samverkansidéer som berör barn & unga. Vi försöker också ta egna initiativ. Två exempel; a) ur våra konstvandringar kommer en idé att, tillsammans med förskolan, göra en analog variant
för åldersgruppen 4 - 9 år; b) en av väggmålningarna i Nässjö finns på ett parkeringshus (ett stort antal "seriebilder" som visar historien och där en vägg är övermålad) och där samlas ofta ett gäng
skateungdomar - varför inte låta ungdomarna lägga till sina egna historier. Kontakter kommer att tas med Nässjö kommun om samverkan.
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan_Skådebanan_ 2020_ansökan.docx
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.
Budget_Skådebanan_2020_ansökan.xlsx

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

250 000

250 000

180 000

180 000

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

3 000

3 000

Övriga intäkter och sponsring

4 000

4 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Statens Kulturråd

Försäljning
437 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp
80 000

Personalkostnader

5 000

Lokalkostnader

65 000

Administrativa kostnader

262 000

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader

25 000

Summa kostnader

437 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Jönköpings Läns Hembygdsförbund

Telefon
0705744454

Adress
Box 2133

E-post
iueo65@hotmail.com

Postnummer
55002

Ort
Jönköping

Url
https://www.hembygd.se/jonkoping
Bank/Plusgiro
5032-6313

Org/personnr
168260002301

Projektinformation
Projektnamn *
Verksamhetsutveckling Hembygdsrörelsen Jönköpings i län 2020
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Jönköpings läns Hembygdsförbund
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
ordf.Irene Oskarsson
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0705744454
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
iueo65@hotmail.com
Bankgiro
5032-6313
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Inga anställda
Konstområde (flera kan anges)
Bildning,Film/rörlig bild,Litteratur,Museum/kulturarv
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Jönköping,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Målgrupper
Barn och unga via lägerverksamhet , skolkontakter mm. Hembygdsintresserad allmänhet, nya länsinnevånare , Hembygdsförbundets medlemsföreningar och dess medlemmar( 137 föreningar med ca
25000 medlemmar. ) När det gäller lägerverksamhet går inbjudan ut till alla ungdomar som slutat åk fem även i de kommuner som inte har medlemsföreningar i förbundet (Mullsjö Habo )
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Förbundet samverkar med våra lokala föreningar, Jönköpings läns museum, Regionens folkhälsoavdelning, med studieförbund i första hand Studieförbundet vuxenskolan, projektet Kulturarva. Viss kontakt
och samverkan med de andra tre förbunden i Småland Öland . Samverkan tar sig uttryck i samverkan kring aktuella programpunkter , lägerverksamhet inbjudna till kursdagar. Personal på museet som
bistår med kunskap och kompetens inom sina ska områden. Vi försöker också mera samverka i hela Småland kring punkter som berör oss alla tre förbunden.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Genom att arrangera mötespunkter / utbildningar för våra medlemsföreningar ökar vi kunskapen om hur vi bättre kan förvalta och utveckla tillgångarna som finns i alla samlingar och de immateriella
kulturarven. Förbundet och dess medlemmar är också viktiga aktörer för Jönköpingsläns museum, vad gäller kunskap och erfarenheter som museet har nytta av i sin utveckling. Inte minst gäller det
arbetet med att vara ett museum i hela länet. Den tjänst som museet har som är inriktad mot att arbeta med civilsamhällets aktörer är en god kontakt yta och en bra samarbetspartner för förbundet och
en viktigt kontaktförmedlare mellan föreningarna och övriga medarbetare på museet. Arbetet med att bygga noder runt om i länet har tagit mera tid initialt än vad både Länsmuseet och
Hembygdsförbundet kunde bedöma. Men nu finns en väl fungerade Nod på Gummifabriken i Värnamo och ett underlag framtaget för att kunna börja jobba med andra delar av länet. i detta arbete är
förbundet och dess föreningar viktiga för att få bra resultat. Skulle förbundet få utökade resurser skulle vi kunna bidra mera i det arbetet. Arbetet med digitala media är också en viktigt område för
förbundet där vi ser att vi har en viktig roll för att öka medlemsföreningarnas aktivitet och kunskap. Vi kommer fortsätta satsa på att öka vår kunskap kring hur vi jobbar med att delaktiggöra barn och
unga i vår verksamhet.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Det förbundet gör i detta är bl.a. att bistå föreningarna i sitt arbeta med arkivhantering mm som gör att föreningarna kan lättare ha god ordning på sina föremål, skrifter mm. Detta gör dem i sin tur
lättare tillgängliga för både amatörer och professionella som arbetare med kulturarv på olika sätt.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Förbundet arbeta för att få fler engagerade i vår verksamhet och vi lyfter regelbundet upp den värdegrund som förbundet vilar på " en hembygd öppen för alla" Under året som kommer hoppas vi kunna
engagera flera föreningar för att arbetet med nya människor i våra bygder.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi jobbar med att stötta föreningar i kontakt med länsstyrelse för att få stöd och hjälp för att bl.a. kunna jobba med ökad tillgänglighet där det är möjligt med tanke på de historiska byggnader som
föreningarna verkar i . Vad gäller hemsida har riksorganisationen tagit fram en ny hemsida som är bättre i detta hänseende. När vi gör läger för ungdomarna har vi hittills inte tagit ut någon deltagaravgift
och för kommande år har vi satt den till 100kr vilket vi ser mera symboliskt för att de som anmält sig faktisk ska delta.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Se ovan vi har ett par styrelseledamöter som finns till för föreningarna som kontakt i detta arbete. Vi tar också på våra möten upp frågeställningar kring hur vi ska nå både till skolor nya grupper i våra
bygder mm.
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Beskriv
hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi har stort fokus bl.a. på våra årliga "stormöten " på frågan om hur vi blir bättre på att erbjuda skolar vår kunskap och kompetens. Sedan arbetar vi med att få till flera läger för ungdomar . Vi har också
ett bra samarbete med Kulturarva projektet i detta arbete för att få in mera kunskap och nya sätt att jobba med unga.

Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Årsredovisning TRYCKORIGINAL 2018 till reg.pdf
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Årsredovisning TRYCKORIGINAL 2018 till reg.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan 2020 med utblick mot 2021 VER_4 utan spåra ä.docx
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Aktuellt belopp

100 000

100 000

68 000

68 000

Bidrag från

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

168 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp

Personalkostnader

10 000

Lokalkostnader

10 000

Administrativa kostnader

15 000
130 000

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader

3 000

Summa kostnader

168 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Sydöstra Folkets Hus och Parkregionen

Telefon
0720-777769

Adress
c/o Inger Strandlund, Trädgårdsgatan 3

E-post
eva.karlsson@folketshusochparker.se

Postnummer
560 13

Url

Ort
Hok

Bank/Plusgiro
5335-5467
Org/personnr
168024428453

Projektinformation
Projektnamn *
Sydöstra regionen stödjer medlemmarnas utveckling av verksamhet
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Sydötra Folkets hus och Parkregionen
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Eva Karlsson
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0720-777769
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
eva.karlsson@folketshusochparker.se
Bankgiro
5335-5467
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Tjänstemannen som arbetar i sydöstra regionen är anställd av riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP). FHP finansierar en 100 % tjänst för att stödja medlemmarna i de fyra län som ingår i
sydöstra regionen, Jönköpings är ett av dessa. Alla ledamöter i sydöstra regionens styrelse är ideellt engagerade.
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Bildning,Dans,Film/rörlig bild,Hemslöjd,Litteratur,Museum/kulturarv,Musik,Teater
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Jönköping,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Målgrupper
Målgruppen för sydöstra regionen är medlemsföreningarna i länet. Sydöstra regionen verkar för att medlemmarna ska ges goda förutsättningar att bidra till ett ökat kulturutbud. Målgruppen för
medlemmarnas verksamhet är mycket bred och deras kulturverksamhet bedrivs för såväl gammal som ung. Nedan har tonvikten lagt vid barn och unga, då dessa är prioriterad målgrupp för
kultursatsningarna inom Folkets Hus och Parker. Genom våra medlemmar får barn och unga möjlighet till kulturupplevelser av många olika slag. Genom samverkan med asylboenden görs även särskilda
insatser runt om i länet för att också nå nya svenskar.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
När våra medlemsföreningar anordnar barn- och ungdomskulturevenemang samverkar de oftast med externa aktörer. Det kan vara aktörer som är knutna till riksorganisationen Folkets Hus och Parker, till
exempel teatergrupper eller enskilda konstnärer genom utställningar, men också andra aktörer som till exempel teaterföreningar, studieförbund, och en rad olika föreningar och andra lokala och regionala
aktörer. Sydöstra regionens styrelse uppmuntrar alltid till att försöka samverka runt arrangemangen i så stor utsträckning som möjligt och samarbetena ser olika ut beroende på var och när
arrangemanget sker. På den regionala nivån samverkar Folkets Hus och Parker också med andra ideella kulturorganisationer, inom ramen för en nybildad regional Ideell Kulturallians som kommer utvecklas
mer under kommande år, med målet att blir en samlad röst kring frågor om civilsamhällets roll i den regionala kulturpolitiken, för att stärka möjligheten till ett rikt kulturliv i hela länet.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Våra medlemsföreningar verkar runt om i Jönköping län. På så sätt bidrar de till att barn- och ungdomar i hela länet ges bättre möjlighet att ta del av kultur, oavsett om de bor på landsbygden eller i en
större stad. Det innebär i förlängningen att regionen kan bli mer attraktiv, genom att det erbjuds kultur i hela länet. Det är viktigt att påpeka att våra medlemmar i detta fall utgör en viktig länsövergripande
kulturell infrastruktur. Hos våra medlemmar finns exempelvis dansgolv, teaterscener, väggar för konstutställningar och biografer för både filmvisning och digitala livesändningar av kultur runt om i länet.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Våra medlemsföreningar utgör inte bara en kulturell infrastruktur för andra aktörer utan fungerar också som arrangörer själva. Genom den verksamhet som bedrivs bland våra medlemmar sprids
professionella kulturproduktioner runt om i länet. Riksorganisationen Folkets Hus och Parker erbjuder ett rikt utbud av professionell kultur, med turnéer inom båda scenkonst och bildkonst med särskilt fokus
på barn och unga. Sydöstra Folkets Hus och Parkregionen bidrar till detta genom att de stöttar hus och parker som bokar dessa professionella produktioner. Detta är något som kommer fortsätta under
2019.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Jämställdhetsaspekten beaktas i all verksamhet, både när det gäller antalet artister i produktioner, hur fördelningen på scen ser ut och till vem evenemangen riktar sig. Hela verksamheten inom FHP bygger
på principen om allas lika värde. Detta har också tydliggjorts särskilt under senare år, genom FHPs aktiva arbete mott rasism.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Det pågår inom hela riksorganisationen ett omfattande arbete när det gäller frågor om både fysik tillgänglighet och icke synliga tillgänglighet, till exempel allergi, bemötande av funktionsnedsatta samt hur
tillgängligheten synliggörs på hemsidor och liknande. Frågan om vikten av tillgänglighetsanpassning togs till exempel särskilt upp på senaste regionsårsmötet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020.
När det gäller digitalisering ligger Folkets Hus och Parker fortfarande i framkant, när det gäller livesändningar från stora scener som Metropolitan i New York och teatrar i London och Stockholm, vilket i sig
innebär en fantastik möjlighet när det gäller tillgänglighet och spridande av kultur i hela landet. När det gäller socioekonomiskt utsatta områden så pågår det också en särskild satsning inom detta område.
Under 2019 etablerades en helt ny folketshusförening på Birkagården i det socioekonomiskt utsatta bostadsområdet Österängen i Jönköpings kommun och arbetet kommer att fortsätta under 2020 för att
att kunna skapas fler liknande medborgardriven mötesplatser för kultur och bildning i socioekonomiskt utsatt område i fler kommuner, där Birkagården kommer kunna bli en förebild. När det gäller generell
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tillgänglighet
till kultur i hela länet, så har våra medlemmar verksamhet på 21 platser i Jönköpings län, vilket ger en bred regional spridning som innebär att barn/ungdomar och deras familjer inte behöver
åka långt för att få uppleva ett kulturarrangemang. Styrelsen vill under 2020 utveckla detta arbete ytterligare i förhållande till våra medlemmar och på så sätt verka för att barn och unga runt om i länet får
tillgång till både professionella kulturarrangemang och eget skapande.

Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Ett arbete pågår för att bredda utbudet och verka för att en ännu större mångfald. Under 2018 gjordes riktade satsningar till asylboenden på flera håll i länet i samband med olika kulturarrangemang.
Sydöstra regionen har även under 2019 arbetat för att fler nya svenskar ska få möjlighet att uppleva teater och andra kulturella utryck. Ett alltmer aktivt arbete för att stärka den kulturella verksamheten i
olika utsatta bostadsområden, leder också till ett mer interkulturalitet och en ökad mångfald.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Bland våra medlemsföreningar pågår en mängd kulturverksamheter av och med unga själva. Våra lokaler runt om i länet inrymmer en mångfacetterad palett av verksamhet; amatörteater för barn och
unga, replokaler och möjlighet till liveframträdanden för lokala musikgrupper, olika former av minder LAN och andra E-sport aktiviteter mm. Aktiviteterna är av många olika slag och sker oftast i samverkan
med andra aktörer, på många håll också i samverkan med fritidsgård och liknande som i vissa fall även finns inrymda i våra lokaler
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan år 2020 sydöstra FHP.docx
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Aktuellt belopp

86 000

86 000

0

0

Bidrag från

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

86 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp

Personalkostnader

0

Lokalkostnader

0

Administrativa kostnader

0
86 000

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader

0

Summa kostnader

86 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Jönköpings läns arkivförbund

Telefon
036-102761

Adress
c/o Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Box 1029

E-post
richard.fransson@ljfa.se

Postnummer
55111

Url
https://www.jonkopingslansarkivforbund.se

Ort
Jönköping

Bank/Plusgiro
363-2544
Org/personnr
168260017630

Projektinformation
Projektnamn *
Verksamhetsbidrag kultur 2020
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Jönköpings läns arkivförbund
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Richard Fransson
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
036-102761
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
richard.fransson@jlfa.se
Bankgiro
363-2544
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Inga anställda. Arkivförbundet administreras av personal från Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
Konstområde (flera kan anges)
Bildning,Museum/kulturarv
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Målgrupper
Jönköpings läns arkivförbund är en ideell förening med uppgift att ta tillvara regionens intressen i arkivfrågor. Förbundet ska ha en samordnande funktion för länets arkivväsende, och bland annat svara för
utbildnings- och utvecklingsinsatser inom arkivområdet, exempelvis genom informations- och publikationsverksamhet. Samt allmänheten via de utåtriktade aktiviteter som sker i länet under bl.a. Arkivens
Dag.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Förbundet har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas och regionens intressen i arkivfrågor. Medlemmar i Jönköpings läns arkivförbund: Statliga myndigheter: Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Riksarkivet/Landsarkivet i Vadstena, Domstolsverket, Jordbruksverket. Kommuner: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo.
Region: Region Jönköpings län. Stiftelser/ideella föreningar: Högskolan i Jönköping, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Husqvarna Museum/Huskvarna hembygdsförening, Svenska kyrkan och Jönköpings läns
museum. Företag: Munksjö AB. Ett interregionalt arbete som bedrivs är samordningen kring Arkivens Dag.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Arkiven har ovärderlig betydelse för samhällets och demokratins upprätthållande. Genom att lyfta fram det som finns i olika arkiv jobbar vi med att lyfta fram länets kulturhistoria i ett brett perspektiv och i
hela länet.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Arkivens innehåll finns tillgängligt för forskare och allmänhet inklusive konstnärer.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Arkivförbundet strävar efter en så bred representation som möjligt både i sin styrelse och bland sina medlemmar. Genom innehållet och teman under t.ex. Arkivens Dag bidrar vi även till dessa mål.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Arkivförbundet har gjort insatser för att främja tillgängligheten till arkiv överlag i länet genom information vid konferenser och seminarier.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Arkivförbundet strävar efter en så bred representation som möjligt både i sin styrelse och bland sina medlemmar. Vår historia är i många avseenden mångkulturell, något som ofta avspeglas i utställningar
och föredrag under t.ex. Arkivens Dag.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Arkivförbundet har gjort insatser för att främja barn och ungas intressen för arkiv och historia, inte minst i samband med Arkivens Dag.
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS LÄNS ARKIVFÖRBUND.pdf
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Verksamhetsberättelse
föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.

Verksamhetsberättelse 2018.pdf
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Revisionsberättelse 2018.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
2018 Räkenskapssammandrag.pdf
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Handlingsprogram arkivförbundet 2019-2020 - m budget 2020.pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

50 000

50 000

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

5 300

5 300

Övriga intäkter och sponsring

9 700

9 700

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Försäljning
65 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp

Personalkostnader

0

Lokalkostnader

0

Administrativa kostnader

10 000

Verksamhetskostnader

55 000

Övriga kostnader

0

Summa kostnader

65 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Jönköpings läns hemslöjdsförbund

Telefon
0733701918

Adress
C/o Anna Kjellander, Julared 3

E-post
info@jonkoping.hemslojden.org

Postnummer
56691

Ort
Habo

Url
https://hemslojden.org/forening/jonkopings-lans-hemslojdsforbund/
Bank/Plusgiro
4956633-4

Org/personnr
168260012755

Projektinformation
Projektnamn *
Verksamhetsbidrag 2020 Jönköpings läns Hemslöjdsförbund
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Jönköpings läns hemslöjdsförbund
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Ordförande Anna Kjellander
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0733701918
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
anna@annakj.se
Bankgiro
4956633-4
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Vi har inga anställda, men personalkostnader i form av arvode för att göra våran medlemstidning, workshops och liknande aktiviteter.
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Bildning,Hemslöjd,Museum/kulturarv
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Habo,Jönköping,Nässjö,Värnamo
Målgrupper
Vår målgrupp är alla människor som har ett intresse för det handgjorda skapandet i alla dess former. Vi har ett särskilt fokus på barn och unga. Idag har vi lokalföreningar i Habo, Nässjö och Värnamo
men har direktanslutna medlemmar från hela Jönköpings län. Det finns många aktiva grupper, inom olika hantverksområden, runt om i länet, som vi har kontakt med, men som inte är organiserade i
föreningsform.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi har en stark koppling till utvecklarna för Hemslöjd på Region Jönköpings län. Vi stöttar varandra genom olika aktiviteter och nätverk. Detta är en samverkan vi har haft under många år, som vi är mycket
nöjda med och kommer att fortsätta med. Föreningsutbyte över länsgränserna med Hemslöjdsföreningarna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Halland sker. Vi träffas och utbyter erfarenheter i
gemensamma frågeställningar. Vi deltar även aktivt i möten och träffar med vår riksorganisation. Genom det knyter vi nya kontakter med föreningar i övriga Sverige. Vi har varit med och organiserat
"Bytardagen" i Jönköping (med klädbyte, garnbyte, konstbyte, workshops mm.) tillsammans med Naturskyddsföreningen, Jönköpings kommun, Jönköpings läns museum och Stadsbiblioteket. Detta är en
aktivitet som vi har gjort de tre senaste åren och som nu är inarbetad både vår och höst. Höstens bytardag är inbokad sedan länge och vårens är under planering. Fokus här ligger på hållbarhet. Vi har
även kontakt med Makers i Jönköping, vilket vi hoppas ska kunna ge resultat framöver.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Det blir mer och mer tydligt att turister och människor som kommer som besökare till en plats vill se lokal kultur. Genom att samla de lokala krafterna inom området kan vi dela med oss till varandra och
tillsammans stärka lokalt kulturarv. Aktiviteter som Bytardagen (se samarbeten) och Hemslöjdens dag är aktiviteter som ökar regionens attraktivitet. Den ideella rörelsen har betydelse för samhället och
bidrar sannolikt till både kulturutveckling och attraktionskraft. Ett län med ett rikt utbud av olika föreningar, i vårt fall inom området handgjort skapande, bidrar till regionalt mervärde, om än svårt att mäta.
Vårt samarbete med utvecklarna för Hemslöjd, där vi kan dela med oss av vår kompetens blir en resurs till dem som i förlängningen stärker deras arbete och tillgängliggör handens skapande. Via vårt
Instagramkonto ger vi slöjdälskare med koppling till länet möjlighet att under två veckor visa upp sig och sitt slöjdliv. Kontot har följare från hela Sverige och på så sätt visas slöjd från länet upp för
människor utanför länet. Vi har i dagsläget ca 400 följare och har som mål att dubbla den siffran under det kommande året. Den första lördagen i september 2020 är det Hemslöjdens dag över hela landet
och vi planerar att ha aktiviteter i olika delar av länet.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Genom att fortsätta vårt arbete med att bidra till utbildning av slöjdhandledare skapas förutsättningar för handledarna att anlitas till olika uppdrag. Förbundet arbetar med att synliggöra slöjdens och
handens skapande i samhället. Detta gör vi genom att delta i olika slöjdverksamheter och projekt. Detta kan leda till en ökad medvetenhet och ett ökat intresse hos allmänheten som i sin tur skapar en
efterfrågan av slöjdarnas produkter och tjänster. Vår ambition är att delta under Södra Vätterbygdens konstrunda 2020 och då ge möjlighet för länets slöjdare och hantverkare att visa upp sig, sina alster
och handgjort skapande.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Slöjden är gränsöverskridande! Förbundets mål är att vara öppen, jämlik och att alla, oavsett bakgrund, ska känna sig välkomna på sina villkor. De aktiviteter som vi erbjuder, slöjdcaféer, slöjdklubbar,
workshops, utställningar och föreläsningar ska ha så låga trösklar som möjligt. Slöjdens ordlösa kommunikation gör att eventuella språkbarriärer överbyggs.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Förbundet utvecklar den digitala tillgängligheten via sociala medier som Instagram, Facebook och genom hemslöjdsportalen på Hemslöjden.org. Där marknadsför vi våra aktiviteter och sprider information
om annat som händer runt om i landet inom områden som ligger i linje med våra intressen. I vår verksamhet strävar vi efter att vara på platser där vi kan möta nya målgrupper samt platser som är
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tillgänglighetsanpassade,
ofta i offentlig miljö. "Hemslöjden är generös" är ett motto vi lever efter och vår strävan är därför efter att våra aktiviteter ska ha låga eller inga avgifter. Vi arbetar också för den
hållbara slöjden där vi tänker på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Förbundets ambition är att utveckla och identifiera nya samarbetsparter inom länet för fortsatt arbete mot etnisk och kulturell mångfald. Vårt främsta mål att är att utveckla och förbättra samarbetet med
de kontakter vi har. Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län har fått medel från Arvsfonden för ett treårigt ungdomsprojekt som heter Kulturarva. Där ska ungdomar, 13 - 25 år, får utforska,
utmana och utveckla sina kulturarv med slöjd, hantverk och historia som utgångspunkt. Där är Jönköpings läns hemslöjdsförbund med som en samarbetspart. Vi bidrar bland annat med stöttning,
förmedling av kontakter och kunskap.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Förbundet bedriver slöjdklubbar för barn och slöjdcaféer för unga. Slöjdklubbarna har utvecklats till att välkomna barn tillsammans med sina nära vuxna vilket har visat sig vara gynnsamt för att ge barnen
möjlighet att fortsätta med sitt slöjdande hemma. Slöjdklubbarna är populära och vi kommer att fortsätta det arbetet. I slöjdklubbens pedagogik är barnens egna kreativitet och fantasi en viktig del. Under
slöjdcaféerna för unga så är det ungdomarna som styr aktiviteterna. Förbundet delar ut slöjddiplom för slöjdintresserade elever åk 5-9. Ansökan om slöjddiplom skickas ut till samtliga skolor i länet och
delas ut till elever som slöjdläraren utser. De elever som får diplom får ett erbjudande om medlemskap i förbundet och inbjudan till en slöjdträff. De får också medlemstidningen Händer. Förbundet delar
också ut ett slöjdarstipendium till en slöjdare 16-25 år där styrelsen är jury. Stipendiet består av en kurs inom slöjd och handgjort skapande. Vi har även nätverksträffar för slöjdhandledare regelbundet och
kommer under nästa år att se över formen för detta och se om vi kan utveckla det till att välkomna även pedagoger för en starkare slöjd i hela länet.
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
StadgarJLH 2013 (1).pdf
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse 2018.pdf
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Revisionsberättelse för 2018.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Årsbokslut 2018 JLH (1).pdf
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan jlh 2020.pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

52 000

52 000

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

36 000

36 000

Övriga intäkter och sponsring

40 000

40 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Försäljning
128 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp
22 000

Personalkostnader

0

Lokalkostnader
Administrativa kostnader

13 000

Verksamhetskostnader

80 000

Övriga kostnader

13 000

Summa kostnader

128 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Jönköpingsläns bygdegårdsdistrikt

Telefon
0702699835

Adress
Solavägen 9

E-post
bckormaryd@gmail.com

Postnummer
57172

Ort
Ormaryd

Url
Bank/Plusgiro
5916-7171

Org/personnr
168260018810

Projektinformation
Projektnamn *
Kulturutveckling i bygdegårdarna i länet
Startdatum *
2019-09-01

Slutdatum *
2020-09-30

Fördjupad information
Organisationsnamn
Jönköpingsläns bygdegårdadistrikt
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Barbro Carlberg Klang
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0702699835
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
bckormaryd@gmail.com
Bankgiro
5916-7171
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
ingen anställd
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Bildning,Dans,Film/rörlig bild,Hemslöjd,Litteratur,Museum/kulturarv,Musik,Teater
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Jönköping,Nässjö,Sävsjö,Vetlanda,Värnamo
Målgrupper
Bygdegådar
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Samarbetar med studieförbundet vuxenskolan, LRF, Centerpartiet även Svenska kyrkan. LRF och Sv har representanter i styrelsen. Satsning på miljö och miljödiplom för bygdegårdar
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Viktigt med kultur på landsbygd. Ska satsa på kulturturné i fler bygdegårdar som ligger geografisk bra 5-6 stycken åt gången. Även miljödiplomstudiecirklar för bättra miljö i våra bygdegårdar.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Har bra kontakt nät med Länsteatern, bygdegårdar riks och studieförbundet. Ordna träffar i länsdelarna för information.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi ingår i riks aktiviteter.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Information och utbildningsdagar på riksorganisationen som vi deltar i.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Inga särskilda insatser riks arbetar med detta och vi informerar om detta där det finns många invandrare
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Samarbetar med Vuxenskolan och svenska kyrkan med barnverksamhet informerar om möjligheterna i husen
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
36

136

11/11/2019
Verksamhetsplan
nästkommande år
Helst en PDF-fil.

Verksamhetsplanering i Jönköpings bygdegårdsdistrikt för 2018-2019.doc
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Riksorg

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

Aktuellt belopp

40 000

40 000

18 000

18 000

0

0

Övriga intäkter och sponsring
Försäljning
58 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp

Personalkostnader

0

Lokalkostnader

0
5 000

Administrativa kostnader

45 000

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader

8 000

Summa kostnader

58 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag (Gäller endast för ansökan från Jönköpings läns
konstförening)

Organisation
Namn
jönköpings läns konstförening

Telefon
0708721751

Adress
sag hammarskjöds plats 2

E-post
inger.sigrid@gmail.com

Postnummer
55322

Ort
jönköping

Url
Bank/Plusgiro

Org/personnr
168260003093

Projektinformation
Projektnamn *
länssalong 2020 full vision
Startdatum *
2020-03-20

Slutdatum *
2020-05-17

Fördjupad information
Organisationsnamn
Jönköpings läns konstförening
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
inger gustafsson
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0708721751
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
inger.sigrid@gmail.com
Bankgiro
5657-5608
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
0
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Målgrupper
I länet verksamma konstnärer från 18 år
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
samverkan med länsmuseet
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
bidrar till att skapa intresse för konsten i länet
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
föreningen kommer att fortsätta med konstpresentationer och föreläsningar samt studieresor
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Programmens innehåll kommer vända slog till samtliga grupper i samhället.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Föreningen arbetar med att förbättra den digitala kommunikationen samtidigt som vissa medlemmar endast kan nås per post. Hänsyn tas till detta faktum.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Konstutbudet görs utifrån interkulturalitet och med särskild betong på allas rätt till bildning.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Länssalong 2020 vänder sig också till unga konstnärer. Det som tidigare benämndes Ungdomens vårsalong ingår som integrerad del i den kommande länssalongen.
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
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Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan Jkpg konstförening.pdf

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Aktuellt belopp

35 000

35 000

103 000

103 000

7 000

7 000

Bidrag från

Egen finansiering,
medlemsavgifter
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

145 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv gärna detaljerat.
Kostnadstyp

Belopp

Personalkostnader

0

Lokalkostnader

0

Administrativa kostnader

45 000

Verksamhetskostnader

60 000

Övriga kostnader

40 000

Summa kostnader

145 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Sveriges Konstföreningar Distrikt Jönköpings

Telefon
073-9655703

Adress
Mellangatan 21 A

E-post
ulla.rosengren@outlook.com

Postnummer
563 32

Ort
Gränna

Url
http://www.sverigeskonstforeningar.nu
Bank/Plusgiro
757-9634

Org/personnr
194505152647

Projektinformation
Projektnamn *
Sveriges Konstföreingar distrikt Jönköping
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Sveriges Konstföreningar Distrikt Jönköping
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Dan Nilsson
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
073-1412747
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
dan_nilsson@hotmail.com
Bankgiro
757-9624 Handelsbanken
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
0
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Bildning
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Jönköping,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Målgrupper
Medlemsföreningar i länet. vilket innefattar medborgare som besöker medlemsföreningarnas aktiviteter
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Sensus när det handlar om utbildningar, Jönköpings Läns Konstförening vid föreläsningar och resor samt Skådebanan vid olika aktiviteter
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Vi vill väcka, underhålla och bredda intresset för och kunskapen om konst. Huvudsaklig verksamhet är konstbildning till konstföreningar i länet. Inbjuder också andra konstintresserade att delta i i aktiviteter,
som anordnas inom området. Vi är också öppna för samarbete med andra såsom ABF, Jönköpings läns museum, Smålands Musik och Teater och Vuxenskolan. Vi arbetar för att öka samarbetet med
andra kulturföreningar i länet.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Genom att stimulera våra medlemsföreningar till utbildningar, studiecirklar och studieresor i respektive kommun så att de på så sätt bedriver stödjande verksamhet för konstnärer. De flesta av våra
medlemsföreningar ägnar sig åt konstutställningar och konstresor som engagerar ett flertal professionella och amatör- konstnärer varje år. Våra föreningar köper in konst på återkommande konstresor och
egna initierade och genomförda konstexpon, de lottar sedan ut inköpta konstverk bland sina medlemmar. Vår verksamhet består här i att informera föreningarna om intressanta utställningar, spännande
konstnärer och att bidra med utbildning inom samtidens konst som gränsöverskridande därutöver också den spänning som nu finns med konstens olika mångfalder.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
insatser inom detta område nästkommande år? * Tema under år 2020 är Konsten attmötas, Ung Konst och Digitalisering. Vi ser att dagens kulturelit till största del är väldigt homogen och vill bredda det
kulturella utbudet samt utöka intresset så att vi får större mångfald då det gäller kulturkonsumenter. Vi fortsätter att uppmärksamma normkritik och att inspirera medlemsföreningarna att tänka lite bredare
då de söker konstnärer för utställning samt referenser inför konstresor och föreläsningar. Vår verksamhet, som vänder sig till alla människor, strävar efter likabehandling och jämställdhet i samtliga
aktiviteter.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vid aktiviteter ansvarar konstutställarna för att det finns god tillgänglighet och möjlighet att delta för funktionshindrade personer. Våra aktiviteter kräver inte stora summor, konstutställningar är gratis. En av
våra uppgifter i distriktet är att subventionera studiecirklar samt ge bidrag till föreningar med kostsamma aktiviteter, detta för att alla ska kunna delta i all vår verksamhet utan att den socioekonomiska
situationen ska vara ett hinder. Vi fortsätter detta arbete år 2020 då vi menar att konst och kulturliv ska vara tillgängligt för alla grupper i samhälle. En a våra medlemsföreningar Österängens Konsthall har
ett fint arbete som öppnar upp konsten för många i vårt samhälle som annars kanske inte hade kommit i dess närhet
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vårt huvudsakliga arbete går ut på att lyfta fram konst och kulturutövare inom Jönköpings län. Våra insatser för att öka intresse för mångfald och konstutövare med annan etnisk och kulturell bakgrund är
att sprida mer information om denna grupp som finns i länet. Vi uppmanar våra medlemsföreningar att försöka uppmärksamma konstnärer med annan kulturell bakgrund som möjliga medlemmar i
föreningarna, utställare eller föreläsare i deras aktiviteter. Det pågår ett projekt på nationell nivå, som heter "Konsten att mötas" där nysvenskar ska få en möjlighet att komma in på den svenska
konstscenen.
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Beskriv
hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Våra föreningar har ett medlemsregister med en ganska hög åldersnivå. Därför anser vi det viktigt att försöka få igång fungerande konstaktiviteter för ungdomar. Detta kan bli svårt då ungdomars
intressen ofta rör sig om andra saker än konst. Temat Ung Konst pågår och Digitalisering, båda dessa teman tilltalar unga. Vi har planer på att ge ett mindre stipendium på Länets Undomssalong.

Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
stadgar.odt
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Sv Konstföreningar F-län Verksamhetsberättelse 2018.pdf
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Revisionsberättelse2018.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Resultat- och balansräkning 2018.pdf
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan 2020.pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Aktuellt belopp

30 000

30 000

7 400

7 400

Region Jönköpings län

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

37 400

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp

Personalkostnader

0

Lokalkostnader

0

Administrativa kostnader

10 000

Verksamhetskostnader

25 000

Övriga kostnader

2 400

Summa kostnader

37 400

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Stiftelsen kulturreservatet Åsens by

Telefon
03683055

Adress
Haurida Åsen 1

E-post
info@asensby.com

Postnummer
57892

Ort
Aneby

Url
http://www.asensby.com
Bank/Plusgiro
22209-1

Org/personnr
168024254073

Projektinformation
Projektnamn *
En levande och hållbar kulturmiljö
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Stiftelsen kulturreservatet Åsens by
Organisationsform
Stiftelse
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Anneli Persson
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
036387142
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
anneli.persson@asensby.com
Bankgiro
168-0420
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Reservatsförvaltning Verksamhetschef 0.80, tillsvidareanställd Adm assistent 0.40, tillsvidareanställd Vaktmästare 0.80, tillsvidareanställd Tjänsteköp, djurskötare och landskapsvård, ca 2 000 tim /år
Kulturturism Verksamhetschef 0.10, tillsvidareanst Adm assisten 0.50, tillsvidareanst Kokerska 0.60, visstidsanst Säsongsanst personal ca 2600 tim
Konstområde (flera kan anges)
Museum/kulturarv
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Aneby
Målgrupper
Barn och barnfamiljer Kultur- och naturintresserade par/familjer
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Stiftelsen ser samverkan och samarbete som en mycket viktig faktor i utvecklingsarbetet. På det lokala planet samverkar och samarbetar stiftelsen framförallt med ideella föreningar och organisationer
inom olika intresseområden, och ofta i samband med reservatets programdagar, t ex: Jönköpings läns kusksällskap, Nordsvenska hästen, Höglandets Ardenner - programdagar där hästen används som
redskap i landskapsvården och jord- och skogsbruket. Anebyortens Biodlareförening - utställning, guidning och utbildningar Haurida Hembygds- och Fritidsförening och föreningen Åsens Vänner - aktiviteter
vid programdagar med anknytning till det immateriella kulturarvet, hantverk med mera. Vidare samverkar stiftelsen lokalt med Studieförbundet Vuxenskolan, och Svenska Kyrkan, samt Aneby kommuns
kulturskola och bibliotek. Inom verksamhetsområdet kulturturism samverkar stiftelsen med Smålands Turism. Under 2019 har vi aktivt medverkat i projektet Hållbar Produktutveckling, och inlett arbetet
med att skapa strukturerade former för samarbete med andra företag inom besöksnäring och turism. Målsättningen är att tillsammans kunna erbjuda helhetsupplevelser av hög kvalitet till internationella
gäster. Under 2020 lanserar stiftelsen två exportklara produkter inom måltidsturism, där det småländska måltidsarvet och lokala produkter spelar en stor och viktig roll. En av dessa produkter finns redan
med i Visit Swedens stora kampanj "The edible country", tillsammans med Isaberg Höganloft, Asa Herrgård och Vallby Säteri. I verksamhetsområdet "Reservatsförvaltning" ingår vi i nätverket Svenska
Kulturlandskap som drivs av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet och Riksantikvarieämbetet. Syftet med nätverket är bland annat att samla och dokumentera metoder kring landskapsvård,
metodutveckling och kunskapsspridning. Vi är även medlemmar i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Åsens by är Sveriges äldsta kulturreservat, grundat i mars år 2000 Stiftelsens uppdrag är att förvalta och vårda platsen men också att levandegöra ett unikt kulturlandskap och visa livet i en småländsk by
vid sekelskiftet 1900. Besökaren ska kunna få en uppfattning om de historiska skeenden som format platsen , och förståelse för hur dagens moderna samhälle vuxit fram. Reservatet är tillgängligt för
besök under årets alla dagar, utan inträdesavgift, men det är främst under perioden 1 maj - 30 september som planerad programverksamhet genomförs. Reservatet har årligen runt 35 000 besökare.
Besökarna är i alla åldrar och kommer både från närområdet, övriga Sverige och Europa. För våra svenska gäster är Åsens by främst en plats för rekreation, eftertanke, upplevelser och goda möten. För
de internationella gästerna är Åsens by en arketyp för Småland, med röda stugor, gärdesgårdar, ängsmark och betande djur. Sedan två år tillbaka bedriver stiftelsen utvecklingsarbete inom området
måltidsupplevelser. Målsättningen är att kunna erbjuda helhetsupplevelser kring regionens måltidsarv i samverkan, men också i formaliserat samarbete, med andra företag inom besöksnäringen i regionen.
Vi vill lyfta fram de småländska smakerna och råvarorna, arbeta med lokala/regionala leverantörer och lyfta fram det som historiskt sett har odlats och producerats i området. Under 2020 vill stiftelsen
fortsätta arbetet med - att utveckla plats-unika produkter inom måltidsturism, riktat mot såväl internationella som svenska gäster/besökare - att höja den egna kompetensen kring måltidsupplevelser nätverk för lokalt producerade råvaror/förädlade livsmedel och måltidsupplevelser, där idéer och innovationer kan skapa grund för nya företag, eller breddad verksamhet hos befintliga företag.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Programverksamheten omfattar årligen inslag kring hantverk/konstnärligt skapande, då vi bjuder in enskilda konsthantverkare för att på plats kunna visa upp sitt arbete, berätta om det och om det är
möjligt även låta besökarna pröva på. Konsthantverkarna får ekonomisk ersättning efter överenskommelse för sin medverkan. Även under 2020 kommer konsthantverk att finnas med i
programverksamheten.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Stiftelsen är en del av koncernen Aneby kommun, och följer de policydokument för personalpolitik som fastställs av kommunfullmäktige. Stiftelsen utgår från Aneby kommuns värdegrund med ledorden
öppenhet, utveckling och ansvar. Gentemot besökare och gäster i kulturreservatet arbetar vi ständigt med att utveckla och stå för ett gott värdskap. Vi är stolta över de höga betyg och goda omdömen
vi får i våra olika enkäter och undersökningar, och jobbar vidare.
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Beskriv
hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Kulturreservatet visar upp en miljö från sekelskiftet 1900, då "tillgänglighet" ännu var ett okänt begrepp. Det kräver både kreativitet och stor varsamhet att jobba med den fysiska tillgängligheten, utan att
komma på kollisionskurs med uppdraget att vårda och förvalta byn för kommande generationer. Under 2019 har tillgängligheten till serveringslokalerna ökat markant genom en ombyggnation. 2012
genomfördes anpassningar för tillgänglighet bland annat i museet och vandrarhemmet. Det kvarstår mycket arbete med att skapa hög tillgänglighet avseende information kring platsen och dess historia,
där digitala lösningar kan vara till stor hjälp, och där stiftelsen har för avsikt att undersöka möjligheterna till insatser och finansiering. Ur ett socioekonomiskt perspektiv är tillgängligheten hög. Reservatet tar
inte inträde,och merparten av de aktiviteter som erbjuds bland annat under högsäsongen är kostnadsfria. Det är fullt möjligt att göra ett besök på Åsens by, för upplevelser, avkoppling och rekreation utan
kostnader.

Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Kulturreservatet står ofta som värd för grupper med annan etnisk eller kulturell bakgrund. Kulturreservatet besöks årligen av ett antal SFI-klasser och föreningar/organisationer som aktivt arbetar med
integration. Vi guidar, samtalar och reflekterar tillsammans över likheter och olikheter. Ofta blir konklusionen att vi alla har en gemensam historia kring arbetet med att få mat på bordet, oavsett vår
historiska och kulturella bakgrund. Under arbetet med att restaurera och återställa byn i mitten av 1990-talet var kulturreservatet arena för utbildning och sysselsättning med en stor andel av deltagarna
från andra kulturer. Stiftelsen har även fortsättningsvis tagit emot människor i behov av meningsfull sysselsättning, språkträning med mera, som också berikat vår egen verksamhet. Vi upplever att
behovet ökar, och att behovet av handledning och stöd blir alltmer komplext. Under 2020 vill stiftelsen öka den egna kompetens för att möta behovet, och därmed bli en stark resurs och en tillgång för
regionala och kommunala arbetsmarknads- och integrationsinsatser, sysselsättning och rehabilitering.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Kulturreservatet tar årligen emot ca 35 000 besökare. Av dessa är en stor andel barnfamiljer, eller generationsöverskridande grupper (mor- och farföräldrar med barn och barnbarn t. ex.) Till
besöksgruppen hör också skolor, främst från de lägre årskullarna, samt barn- och ungdomsverksamhet inom föreningar och olika organisationer. Till de bokade grupperna erbjuds aktiviteter av olika slag,
främst guidningar, medan spontanbesökarna tar del av årsprogrammets aktiviteter eller besöker Åsens by på egen hand. Stiftelsen har god kunskap kring historia, hantverk med mera som hör till det
dagliga livet i en by vid sekelskiftet 19900, men saknar spetskompetens för det pedagogiska arbetet, särskilt det som riktas mot barn och unga. Under 2020 vill stiftelsen - utveckla ett pedagogiskt koncept
riktat mot barn och unga. Konceptet ska spegla barnet/den unges levnadsvillkor under tidigt 1900-tal. Aktiviteterna ska bygga på aktivt deltagande och stimulera till eftertanke och reflektion kring könsroller,
jämlikhet och barn/ungas villkor i dag, både i Sverige och i världen. - upprätta en plan och en kostnadsanalys för en utställning/upplevelseverkstad med inriktning mot barn och unga
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Urkund stadgar programförklaring.pdf
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Revisionsberättelse.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan 2020 version 2.pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.
Utkast budget 2020.pdf

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
700 000

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Aktuellt belopp
700 000

Länsstyrelsen i Jkpgs län

2 000 000

2 000 000

Aneby kommun

1 000 000

1 000 000

120 000

120 000

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

0

0

Övriga intäkter och sponsring

0

0

80 000

80 000

Jordbruksverket

Försäljning

3 900 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp
2 276 000

Personalkostnader

0

Lokalkostnader

325 000

Administrativa kostnader

1 299 000

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader

0

Summa kostnader

3 900 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Huskvarna Folkets Park

Telefon
036-142691

Adress
Stationsgatan 24

E-post
parken@huskvarna.folketspark.com

Postnummer
561 33

Ort
Huskvarna

Url
http://www.huskvarnafolketspark.se
Bank/Plusgiro
618-4279

Org/personnr
167260003954

Projektinformation
Projektnamn *
Verksamhetsbidrag 2020
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Huskvarna Folkets Park
Organisationsform
Ekonomisk förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Per-Magnus Söder
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0736-221825
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
pm.soder@huskvarna.folketspark.com
Bankgiro
618-4279
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Vi har 3 st tillsvidareanställda. Conny Månsson, föreståndare, 100% Per-Magnus Söder, verksamhetsutvecklare, 100% Roland Larsson, fastighetsskötare, 100% Vid arrangemang tar vi in volontärer eller
timanställda, ex.vis ordningsvakter. Städ köper vi av en firma.
Konstområde (flera kan anges)
Bildning,Dans,Museum/kulturarv,Musik,Teater
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Jönköping
Målgrupper
Alla är välkomna till Folkets Park! Beroende på arrangemang riktar vi in oss på olika målgrupper. De senaste åren har vi lagt extra fokus på att genomföra arrangemang med och för ungdomar.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi samverkar på olika sätt, allt ifrån att tillhandahålla samlingslokaler till att genomföra arrangemangen gemensamt. Vi har interregionala samarbeten med Folkets Hus och Parker, både inom regionen och
internationellt, där vi anses vara en av landets mest aktiva folkparker. Vi hjälper till med att marknadsföra arrangemangen, främst via sociala medier, där vi når ut väldigt brett i hela regionen och
internationellt, närmare 30.000 följare, varav 70 % är utanför Jönköpings kommun. Vi samarbetar och bidrar med olika kompetens på olika områden. Vi genomför konserter i egen regi, tillsammans med
vårt team 1934, där ungdomar är med i hela processen från planering, artistbokning, genomförande och utvärdering. Internationella samarbeten, genom artistbokningar, flera gånger om året och bil & mcträffarna med internationella klubbar & föreningar som genomför träffar hos oss. Vi samarbetar med Österängens Konsthall vid Park Sounds och för diskussioner om fler tillfällen. Vi har under det senaste
året haft samverkan med bl a: ABC Gruppen, ABF Jönköpings län, Basketförbundet, Berga träningsstudio, Blixten & co, Club Of American Ford, Ekhagens IF, Enduo AB, Fritid Jönköpings kommun, FUB,
Huskvarna AIK, Huskvarna Kyokushin karate, Hemslöjdarnas Intresseförening, Huskvarna S-förening, Husqvarna FF, HSB Brf Gråbo, HSB Brf Spelmannen, Högskoleservice, Internationella Engelska Skolan
AB, IKHP, Jönköpings Innebandyklubb, Jönköpings Arbetarekommun, Jönköpings Gammaldansförening, Jönköpings Posthistoriska Förening, Jönköpings Sportdansklubb, Jönköpings Segelsällskap, Kommunal
Pensionärerna, Kultur Jönköpings kommun, Landsjöskolan, LindyHop Jönköping, Live Nation, Lotsen Kooperativet Olja, Luger, Brf Majstången, Nöjeskällan, Norrängsskolans Föräldraförening, PRO
Bordtennis, PRO Huskvarna, PRO Distriktet, Sandagymnasiet, Sportvagnssällskapet i Jönköping, Street Crew, Studieförbundet Bilda, LP Produktion AB, Svenska Kommunalarbetarförbundet Jönköpings län,
Socialdemokraterna i Jönköpings län, Teater i Parken, Trading Extreme i Norr AB, Vårdförbundet, Örtugen samlarförening, Österängens Konsthall.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Huskvarna Folkets Park har utvecklats till landets mest aktiva folkpark med verksamhet året runt. Vi fick i januari i år ta emot det nationella priset LiveApan som "Årets Venue 2018" Priset har delats ut
sedan 2015, tidigare vinnare: Liseberg, Gröna Lund och Dalhalla, vilket känns oerhört hedrande att bli uppmärksammade på det sättet. Vi är en angelägenhet för både kommunen och staten
(verksamhetsbidrag från Kulturrådet) och tycker såklart att vi är minst lika angelägna för regionen. Vi har en rejäl ökning av antalet besökare utanför Jönköpings kommun, ca 60% av våra besökare
kommer utanför kommunen. Vi har varje år flera unika konserter som endast äger rum hos oss, vilket gör att det finns reseanledningar att besöka oss. I år har slog vi dessutom nytt publikrekord i parken
när vi hade Veronica Maggio & Oskar Linnros i augusti med 7500 besökare, 67 % av dessa, dvs 5007 pers var besökare som kom utanför Jkpgs kommun. Alla hotell & vandrarhem hade nästan helt
fullbokat detta datumet p g a konserterna hos oss. Vi har arrangemang o aktiviteter ca 300-330 dagar om året. Våra konserter, teatrar, mässor, bil & mc-träffar lockar över 300.000 besökare om året. Vi
tänker fortsätta utveckla vår musikfestival Park Sounds under 2020, vårt nya koncept Soft Sundays med lite lugnare kvalitativa konserter på söndagar och vi jobbar på ett nytt koncept med arbetsnamnet
"Early Bird", med fokus på nya artister. Vi har redan några unika konserter för regionen inbokade för 2020, vilka kommer locka 1000-tals besökare utanför kommunen. Vi söker nu ett bidrag från regionen
på ca 1 kr/besökare i Huskvarna Folkets Park (ca 2 % av vår omsättning).
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi följer alltid minst lägsta lönenivå för arbetande musiker. Vi bokar endast in professionellt ljud & ljus till våra konserter, anpassade efter respektive akt. Vi erbjuder professionella lokaler för att kunna
repetera och genomföra konserter / teater etc.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Alla är alltid välkomna till Huskvarna Folkets Park! För oss är det en självklarhet att behandla alla lika och att sträva efter jämställdhet, både med artistbokningar och vår publik. Vi har ett extra fokus för
närvarande på kvinnliga artister och kommer boka fler kvinnliga artister under 2020, även om vi redan är duktiga där, kan vi bli ännu lite bättre. 2020 kommer vi börja samarbeta med RFSU, som en del i
vår framtidsvision om ett mer jämställt samhälle.
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Beskriv
hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Tillgänglighet Ca 700 fria Parkeringsplatser finns i närheten och runtom Folkets Park. Ljudslinga finns på Parketten. Fysisk tillgänglighet: Våra lokaler: Rotundan, Teaterladan och Parketten är tillgängliga direkt
i markplan. Lillparketten och Folkets Hus-rummet en trappa upp, dit finns även hiss. Till garderoben en trappa ner finns ingen hiss, endast trappor, men vi tillhandahåller mobila garderobsställningar i
markplan. Vi har även en egen handikapptoalett i markplan. Det är inte tillåtet att ha med husdjur inne i våra lokaler p g a allergirisken. Digital tillgänglighet: Vi finns på hemsida, i sociala medier; Facebook,
Instagram, Twitter och Snapchat. Sekretesspolicy: Vi respekterar ditt privatliv. Efter uttryckt medgivande från din sida, du lägger själv in din emailadress, kan du få våra nyhetsbrev via mail om nya och
kommande artistbokningar. Du kan välja att tacka nej till kommande utskick när som helst. Vi garanterar att emailadresserna inte används till tredje part eller säljs vidare. Vi fortsätter att samarbeta med
Österängens Konsthall, som ligger i ett socioekonomiskt utsatt område, nära till Folkets Park.

Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi har flera föreningar som har genomfört arrangemang hos oss, bl a Assyriska föreningen. Vi har etnisk och kulturell mångfald på bl a Barnens Festivaldag och på andra konserter vi genomför. Men, vi
behöver jobba mer med detta och behöver hitta ännu fler samarbetspartners, som vi nämnt tidigare, vi kommer fortsätta samverkan med Österängens konsthall under 2020.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi genomför många konserter i egen regi, tillsammans med vårt team 1934 (året då Teaterladan byggdes), där ungdomar är med i hela processen från planering, artistbokning, genomförande och
utvärdering. Vi utvecklar musikfestivalen Park Sounds, konserter på söndagar: Soft Sundays och nya Early Bird med fokus på nya akter. Vi forsätter med våra barnföreställningar under året och genomför
även Barnens Festivaldag i maj, där barn får vara med och önska artister och vara delaktiga i aktiviteter på plats.
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Stadgar Huskvarna Folkets Park.pdf
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse 2018 HvaFP.doc
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Revisionsberättelse 2018.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Årsredovisning 2018.pdf
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan 2020.docx
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
300 000

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Aktuellt belopp
300 000

Jönköpings kommun

730 000

730 000

730 000

Jönköpings kommun kultur

500 000

500 000

500 000

Kulturrådet

300 000

Destination Jönköping

150 000

300 000
150 000

150 000

500 000

500 000

Övriga intäkter och sponsring

4 500 000

4 500 000

Försäljning

6 500 000

6 500 000

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

13 480 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp

Personalkostnader

3 200 000

Lokalkostnader

2 300 000
200 000

Administrativa kostnader

7 580 000

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader

200 000

Summa kostnader

13 480 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Underjordens Arrangörer

Telefon
0735673056

Adress
C/o Carl-Wilhelm Rydberg, Berzeliigatan 16A

E-post
underjordensarrangorer@gmail.com

Postnummer
55332

Url
https://www.facebook.com/sofiehofunderjord/?ref=ts&fref=ts

Ort
Jönköping

Bank/Plusgiro
241-8184
Org/personnr
168024930284

Projektinformation
Projektnamn *
Scenen Sofiehof Underjord
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Underjord
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Carl-Wilhelm Rydberg
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0735673056
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
calle.rydberg@gmail.com
Bankgiro
241-8184
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Fast personal. Koordinator 50%. Tekniker hyrs in per arrangemang. I övrigt ideell personal.
Konstområde (flera kan anges)
Musik,Teater
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Jönköping
Målgrupper
Alla över 18 år.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Jönköpings Kommun ger verksamhetsbidrag, samt stöttar sommarverksamhet för ungdomar och arrangerar vissa evenemang. Studieförbundet Bilda arrangerar vissa evenemang, bidrar med
internationella akter, står för vissa ekonomiska kostnader. Hotel Savoy står för lokaler, hotell, restaurang inkl rabatterade hotellrum, rabatterad mat, samt vaktkostnad. Ideella arrangörsceller som står för
innehåll i verksamheten och bokar lokala, regionala och internationella akter. Ett nära samarbete med nationellt turnérande stand-up-klubben Oslipat.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Liknande verksamhet finns ej på så många ställen i länet. Vi bidrar till ett större kulturutbud, med besökare från hela länet. Vi lär upp nya och unga arrangörer. Vi är en av få aktörer som gör kultur för
unga vuxna. Verksamheten skapar ett sammanhang som ger anledning till att flytt till eller bo kvar i regionen. Vi är en kompletterande verksamhet till övriga kulturaktörer med få konkurrenter.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Alla som står på vår scen får arvode. Scenen är en av få i sin storlek i länet med förutsättningar att ta emot professionella akter, både tekniskt och erfarenhetsmässigt. Vår scen är en inspiration för
framtida kulturella utövare. Vår verksamhet skapar också framtida arrangörer.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Likabehandling, tillgänglighet och jämställdhet finns med i alla delar av verksamheten. Vi strävar efter mångfald både i representation och utbud. Vi strävar efter efter jämställdhet vad gäller artister,
styrelsemedlemmar, tekniker och övriga samarbeten. Vi har både haft låtskrivar-workshops, teknikerutbildningar och arrangörsutbildning för tjejer. Liknande insatser planeras även 2020 om möjlighet ges.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Lokalerna har hissar och ramper. Vi är alltid tillmötesgående i att hjälpa gäster med olika funktionsvariationer på olika sätt. Vi har frekvent gäster med olika funktionsvariationer, till exempel synskadade eller
rullstolsbundna. Vi jobbar ständigt för att hålla låga biljettpriser. Vi har en bredd i utbudet vilket tilltalar många olika grupper i samhället. Vi är den förening som i länet gör flest arrangemang per år. Detta
jobbar vi med alla år.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi har haft profesionella akter från länder som Japan, Ryssland, Marocko, Italien, Tyskland, Canada, Danmark och kommer framöver även gästas av artister ifrån Egypten och Indonesien. Vi har haft
"dance battle" med deltagare från hela Europa. Vår verksamhet spänner över pop/rock, hårdrock, stand-up, alternativ musik, världsmusik, jazz, dans, teater & improvisation, konstinstallationer,
utställningar och performance.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vår verksamhet fokuserar mest på profesionell kultur för målgruppen 18-40år, då det idag görs väldigt lite kulturinsatser för den målgruppen . Men vi gör även vissa riktade insatser för andra målgruppen
som tex låtskrivarkurs för 15-årig tjejer mm.
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
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Obligatoriskt
vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.

Stadgar för Föreningen Underjord 2019.pdf
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse Underjord 2018.pdf
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Revisionsberättelse Underjord 2018.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Deklaration_FöreningenUnderjord2018_merged.pdf
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplan föreningen Underjord 2019.pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.
affischer_sofiehofunderjord.zip

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Aktuellt belopp

350 000

350 000

0

0

250 000

250 000

Bidrag från

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

600 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp
300 000

Personalkostnader

0

Lokalkostnader

50 000

Administrativa kostnader

200 000

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader

50 000

Summa kostnader

600 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Afro Scandinavia JKPG

Telefon
0703471016

Adress
Granslättsvägen 6B

E-post
info@afroscandinavia.se

Postnummer
56231

Ort
Norrahammar

Url
http://afroscandinavia.se/
Bank/Plusgiro
661-2147

Org/personnr
168024531496

Projektinformation
Projektnamn *
Musik För Livet
Startdatum *
2019-10-01

Slutdatum *
2020-06-30

Fördjupad information
Organisationsnamn
Afro Nation
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Ben Arinze
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0703471016
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
info@afroscandinavia.se
Bankgiro
661-2147
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Vi kommer att köpa tjänst av en professionella musik skapare. Sedan har tre personer inom förening som kommer hjälpa till ideal.
Konstområde (flera kan anges)
Musik
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Jönköping
Målgrupper
13-25
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi kommer att samverkar KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET. Vi vill starta och driva en bra och val utrustad musik studio där vi vill driva musik verksamhet som kan hjälper ungdomar musikskapare
och akter att nå sina mål. Tidigare har haft korta musik projekt för ensamkommande barn från olika länder och det gav bra resultet, därför hoppas vi att kunna driva en längre projekt, att börja ett år
projekt med plan att fortsätta. Verksamhet kommer att drivas med stegvis, från nybörjare till högre nivå så deltagare vill kunna fortsätta även nästa år
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Just nu vet vi att det finns ingen musik studio med fokus på Afrikansk musik eller musik från mellan öster i hela Jönköpings Län. Denna projekt kommer blir väldigt attraktiv och locka folk till Jönköping Län. I
den före musik projekt vi hade 2017 hade vi deltagare från Värnamo, Aneby och Tranås.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi anlita professionella folk inom musik branscher detta för att kunna lär de unga som delta i verksamhet rätt och för att de själva få den rätt kunskap. Detta komma en frösättning process även den
kommande år.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vår målsättning är att det ska vara 50/50 mellan tjejer och killar. Verksamhet ska vara en schysst öppen och tillgänglig verksamhet som alla att nå sin fulla potential som musikskapare. Verksamhet
kommer att drivas med stegvis, från nybörjare till högre nivå så deltagare vill kunna fortsätta även nästa år
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Personer med funktionsnedsättning har rätt att helt och hållet vara delaktiga i vår verksamhet därför kommer vi att se att den lokal vi kommer att eventuell hyra ska vara handikapp anpassa.
Socioekonomiska bakgrund ska inte spela roll. Verksamhet kommer att drivas med stegvis, från nybörjare till högre nivå så deltagare vill kunna fortsätta även nästa år
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi tror på att vi kan bygga broar via musik, den verksamhet kan hjälpa oss att nå den mål. När vi har unga från olika bakgrund att samarbetet lär de sig från varandra och skapa förstörelse. I vår förening
är alla välkomna.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vår verksamhet ska get möjlighet för de unga och göra vad de brinner för, och utvecklar deras kreativitet. De ska lära sig att skriva musik texter, skapa och producera egna låtar och kanske ge försök till
en karriär inom musik. Det ska också hjälpa de att ha förstörelse för andra kultur. Verksamhet kommer att drivas med stegvis, från nybörjare till högre nivå så deltagare vill kunna fortsätta även nästa år
Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Stadgar för Afro Nation.docx
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Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Verksamhetsberättelse 2018.docx
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Resultatrapport NAS 2018.xlsx
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Verksamhetsplaner 2020.pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Kulturens

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

Aktuellt belopp

100 000

100 000

20 000

20 000

5 000

5 000

Övriga intäkter och sponsring
Försäljning
125 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp

Personalkostnader

30 000

Lokalkostnader

40 000

Administrativa kostnader

15 000

Verksamhetskostnader

30 000

Övriga kostnader

10 000

Summa kostnader

125 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.

50

150

11/11/2019

Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn
Teater Tamauer

Telefon
0733600229

Adress
Jönköpingsvägen 15

E-post
afriberg6412@gmail.com

Postnummer
33144

Ort
Värnamo

Url
https://www.teatertamauer.se
Bank/Plusgiro
794-9084

Org/personnr
196412206275

Projektinformation
Projektnamn *
Möten - finns dom?
Startdatum *
2020-01-20

Slutdatum *
2020-05-22

Fördjupad information
Organisationsnamn
Teater Tamauer
Organisationsform
Ideell förening
Kontaktperson/verksamhetsansvarig
Anders Friberg
Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig
0733600229
E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig
afriberg6412@gmail.com
Bankgiro
794-9084
Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.
Två stycken projektanställda via faktura. En regissör/konstnärlig ledare/dramatiker/handledare 100%. En scenograf/kostymör/handledare 50%.
Konstområde (flera kan anges)
Teater
I vilka kommuner är organisationen verksam?
Värnamo
Målgrupper
Medverkande i projektet Möten - finns dom?: vi söker 8 medverkande i åldern 18-25. Publik: skolpublik ålder 13-16. Teaterkollo: deltagare ålder 14-16. En natt i februari: skolpublik ålder 9-12.
Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur verksamheten eventuellt har interregionala och internationella
samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Science Park Värnamo: Tillhandahåller Teater Tamauer med utrustat kontor till subventionerat pris, fri affärscoachning för etablering av verksamheten samt nätverk för spridning av information.
Gummifabriken Värnamo: Inhyser och samarbetar med Science Park Värnamo. Gummifabriken är en mötesplats för näringsliv, campus och kultur. Huset innehar ett par scener och här planerar vi att
spela några av föreställningarna. Kulturskolan Värnamo: Vi har initierat och skissar på ett samarbete och hur detta skulle kunna se ut, utifrån aspekten lokaler för repetitionsarbete, lokal för föreställningar
och vilka målgrupper som finns i kommunen för en fri teatergrupp. Vi planerar att turnera med den färdiga uppsättningen i hela regionen.
Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?
Förutom att turnera med uppsättningen Möten - finns dom? i regionen, startar vi en teatergrupp som gör egenproducerad teater. En så kallad frigrupp. En sådan saknas i Värnamo och de fria
teatergrupperna är få i regionen. Vi skapar med projektet Möten - finns dom? en första plattform för egenproducerad teater där intresserade kan engagera sig i att skapa teater, med allt vad detta
innebär i kunskap och erfarenheter. Vi planerar att fortsätta med vidare projekt. Se verksamhetsplan.
Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi startar en teatergrupp som gör egenproducerad teater. En så kallad frigrupp. En sådan saknas i Värnamo och de fria teatergrupperna är få i regionen. Vi skapar med projektet Möten - finns dom? en
första plattform för egenproducerad teater där intresserade kan engagera sig i att skapa teater, med allt vad detta innebär i kunskap och erfarenheter. Vi planerar att fortsätta med vidare projekt. Se
verksamhetsplan.
Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Uppsättningen Möten - finns dom? bygger på frågeställningar kring hur en behandlar andra och vad likabehandling innebär. En diskussion kring pronomen som jag, du, han, hon, den, det, man, en och hen
finns integrerat i tematiken och grundmaterialet som pjäsen ska byggas av. Liksom identitetspolitik i stort. Det här lär göra ytterligare avtryck när de medverkande ska skriva texter utifrån egna
frågeställningar och erfarenheter.
Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m.
Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi arbetar aktivt för godast möjliga tillgänglighet och en vid socioekonomisk spridning. Nästa år kommer tillgängligheten på publika evenemang vara utförligt beskriven på vår hemsida. Likaså verkar vi nästa
år för att nå ut ordentligt med information både publikt och när vi söker deltagare.
Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi arbetar medvetet med interkulturalitet. Nästa års huvudprojekt, uppsättningen Möten - finns dom?, handlar om respekten för den andra människan. I texter som deltagarna tar fram förväntar vi oss
att interkulturaritet kommer att bli ett ytterligare belyst ämne.
Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?
Vi gör teater för vuxna, unga vuxna, unga och barn. Nästa år gör vi minst ett projekt för barn, publiken är 13-16 år och deltagande unga vuxna är 18-25 år. Vi planerar också för teaterkollo med deltagare
14-16 år på sommaren samt en pjäs för mellanstadiet, En natt i februari, till hösten.
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Organisationens stadgar/motsvarande dokument
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Stadgar teater tamauer 2019.pdf
Verksamhetsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Till ansökan om verksamhetsbidrag rjl.pdf
Revisionsberättelse föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil
Till ansökan om verksamhetsbidrag rjl.pdf
Årsredovisning föregående år
Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.
Till ansökan om verksamhetsbidrag rjl.pdf
Verksamhetsplan nästkommande år
Helst en PDF-fil.
Tamauers Verksamhet 2020.pdf
Ev. bilaga
Helst i PDF-format.
Cv Anders Friberg 2019.pdf

Intäkter
Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

200 000

200 000

Kulturrådet

400 000

400 000

Värnamo kommun

200 000

200 000

50 000

50 000

Övriga intäkter och sponsring

100 000

100 000

Försäljning

250 000

250 000

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Egen finansiering, exv.
medlemsavgifter

1 200 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i verksamhetsplan eller annan bifogad fil.
Kostnadstyp

Belopp
850 000

Personalkostnader

Lokalkostnader

50 000

Administrativa kostnader

30 000
200 000

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader

70 000

Summa kostnader

1 200 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
JONK! Scenkonst

Telefon
0706331023

Adress
c/o Olivedalsgatan 27

E-post
hellen@smitterberg.se

Postnummer
41310

Ort
Göteborg

Url
https://www.jonkperformingarts.com
Bank/Plusgiro
8869844

Org/personnr
196411030080

Projektinformation
Projektnamn *
Scenkonst & Integration, år 3 - inriktning cirkus
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
JONK! Scenkonst
Organisationsform
Ideell förening
Projektledare
Hellen Smitterberg
E-post till projektledare
hellen@smitterberg.se
Kontaktperson
Hellen Smitterberg
Telefon dagtid till kontaktperson
0706331023
E-post till kontaktperson
hellen@smitterberg.se
Konstområde (flera kan anges)
Teater
Vad är projektets syfte?
OBS - då det inte går att fylla i konstområde med cirkus så fyller vi i teater, men det är den samtida cirkusen eller den sk nycirkusen vi söker ett-årigt utvecklingsbidrag för. Vi har som syfte, förutom det
som står nedan, att utöka ett tidigare två-årigt utvecklingsbidrag med ett år till. Redan under år två övergick vi till att använda konstformen samtida cirkus mest av alla konstformer, även i
integrationssyfte. Vi har diskuterat med kulturchefer och kollegor. Många ser JONK! Scenkonst som en mycket viktig plattform för att ta ett ansvar för den samtida cirkusens olika uttryck i regionen. Därför
söker vi nu utökat utvecklingsbidrag för detta. Målsättningen är att därefter söka verksamhetsbidrag från Region Jönköpings län, för att kunna stanna kvar och ytterligare fördjupa arbetet med etableringen
av den samtida cirkusen i länet. Vision Att Region Jönköpings län blir en plats med en levande cirkuskultur. Mål Att den samtida cirkusen når stora delar av regionen samt har en självklar fortsättning. Att
cirkusverksamheten i Region Jönköpings län blir av nationell och internationell betydelse för cirkusens utveckling samt en nyckel till integration genom det universella språk och uttryck konstformen bidrar
med. Kortsiktiga mål Att etablera 2 cirkuscentran i Jönköping och Vetlanda. Att arrangera turnéslinga för barn och unga inom befintliga strukturer. Att ha produktionsarbete som sker utifrån residens, site
specific och senare communityarbete. Långsiktiga mål Att det finns stabila arrangörer, publikgrupper och medfinansiärer. Att se över möjligheterna för att etablera ett nytt cirkuskompani, baserat i
regionen. Syfte Syftet är att bygga upp och etablera den samtida cirkusen i Region Jönköpings län genom att: - se till att cirkuskonstnärer har platser att komma till och verka på i länet. - ge publiken ett
konstnärligt förhållningssätt till cirkusen. - arrangörer känner till cirkusen, förstår hur man arrangerar den och har tillgång till ett utbud. - ge barn och unga möjlighet att komma cirkusen nära och utöva den
själva. - arrangera masterclasses för länets cirkusartister, parkourare och gymnaster. - främja arrangörsutveckling, publikutveckling, nätverkskapande, internationellt samarbete in i regionen. - olika
yrkesgrupper som tekniker, pedagoger, fritidsledare och marknadsförare kan bidra till etableringen av cirkusen, genom egen erfarenhet och ny utbildning. - ge grupper så som fritidsledare och pedagoger
verktyg i form av kunskaper i och om cirkus för att kunna skapa en inkluderande miljö för barn och unga. Att skapa en hållbar fortsättning genom utökad medfinansiering och fördjupade samarbeten för
att därmed kunna bidra till cirkusens etablering i regionen.
Vad ska genomföras inom projektet?
HANDLINGSPLAN ÅR 1-3 Nedanstående 12 punkter pågår under hela projekttiden med stöd av Region Jönköpings läns utvecklingsbidrag, Kulturrådet, Vetlanda Kommun, Wernerstiftelsen samt i
samverkan med Jönköpings Kommun och Kulturskolan i Jönköping. De punkter som startar nu under hösten är markerade med "Höst 2019". 1. Cirkusfest Vetlanda - Höst 2019 JONK! Scenkonst
genomför en första cirkusfest i Vetlanda v. 44 i samarbete med Vetlanda kommun, Wernerstiftelsen, Ici Performance, Celine Arena, Skagert byggmaskiner AB, Vuxenskolan, Vetlanda gymnastikförening,
Björköby Hembygdsförening, Hannas restaurang,SmåBUS-festivalens residensboende mfl. Björköby blir en del av cirkusfesten med föreställning och buffé för hela familjen. För unga vuxna och vuxna
presenterar vi ”Tractor Cirkus ” med Tractor Circus Project. Vi presenterar 3 föreställningar för barn och unga: ”Tvärslöjd” och ”Tråkmånsafton” med Kompani Giraff och ”Havet” med Kompani Fjård. ”Try
Circus” för barn och unga med 3 cirkusartister från Tractor Circus Projekt, som finns på plats i 5 dagar. De möter även lokala parkour- och gymnastikintresserade ungdomar i Vetlanda. 2. Cirkus för barn
och unga i Jönköping - Höst 2019 Vi presenterar 2 föreställningar med 2 olika cirkuskompanier, för barn och unga, i Jönköpings kommun under hösten: ”Tidsfördriv” med Kompani Kläng och ”Havet” med
Kompani Fjård Båda spelas i Sporthallen respektive Linnésalen, Råslätt. I samarbete med Kultur- och Fritidsförvaltningen Vi presenterar dessutom ”Havet” med Kompani Fjård vid 7 tillfällen för
lågstadieelever i olika skolor i Jönköping: i Ljungarum, Tenhult och Råslätt. Efter föreställningarna får barnen "prova på". I samarbete med Kulturskolan under hösten 2019. Där tillkommer residensdagar för
Kompani Fjård i Jönköping. Cirkusfest planeras även i Jönköping längre fram. 3. Lokala workshops & en masterclass - Höst 2019 Vi kopplar ihop gymnastik- och parkourföreningar i Jönköping och Vetlanda
med de cirkusartister JONK! Scenkonst tar till orterna. Det blir uppträdanden i samband med cirkusfesten i Vetlanda. Där till arrangerar JONK! 4 st "Try Circus" - cirkusworkshop för barn och unga mellan 7
och 14 år. I samarbete med Vuxenskolan och med stöd av Wernerstiftelsen. 4. Utomeuropeiska samarbeten Ett samarbete med social och professionell cirkus från Senegal, Sencirk i Dakar, påbörjas. Vi
vill genomföra pedagogisk verksamhet, residensutbyten samt eventuellt gästspel. Vi kommer söka medel från Arvsfonden för att göra internationellt researcharbete för communityprojekt utifrån cirkus. 5.
Bildning - ”Vad är nycirkus?” Vi arrangerar en föreläsning - ”Vad är nycirkus?” - för arrangörer och andra yrkesgrupper som kan tänkas arbeta med cirkus i länet. 6. Residens - Höst 2019 —› Vi skapar
residens i Huskvarna/Jönköping i samarbete med Jönköpings kommun/Smedbyn Artistresidens, Kulturskolan, Huskvarna Teater och Huskvarna gymnastikförening. De första residensartisterna är
akrobatduon Henrik & Louise som har fått sitt residens v.38 - v. 39. Under v. 42 har även Kompani Fjård ett kortare residens i Jönköping i samband med sin turné. Vi skapar förutsättningar för residens
även i Vetlanda , i samarbete med Vetlanda kommun mfl, under sen höst. 7. Lecture performance - för inspiration till olika yrkesgrupper Lecture performance ”Molnhoppet” med cirkusregissör Olle
Strandberg. Masterarbete från Dans och Cirkushögskolan, DOCH, ”Extrem symbiosis” med parakrobaterna Henrik Agger och Louise Bjurholm. Om social cirkus i Dakar - Senegal. 8. Kommunkontakt Vi gör
kommunbesök för fortsatt etablering av cirkus i länet. I varje kommun kan ett eget koncept utarbetas. I samband med detta gör vi en inventering av lokaler och befintlig teknik för flera sorters gästspel i
respektive kommun. 9. Fler cirkuspedagoger Vi söker samarbete med DOCH och cirkuspedagoger för att utbilda nya pedagoger inom cirkus. Vi vill skapa cirkusveckor med så kallad ”Try Circus” för barn
och unga i kommunerna. Detta ger möjligheter för gränsöverskridande möten som skapar social sammanhållning. 10. Professionella scener och arrangörer Samtal ska inledas och fortsätta föras med
professionella scener, kultur och fritidsförvaltningar samt olika föreningar som har tillgång till lämpliga scenrum i länet. 11. Social cirkus Vi vill skapa ett socialt cirkus/communityprojekt i en eller flera
kommuner under projektets gång. Målet är att med hjälp av mångkulturell erfarenhet och kunskap inom området kunna skapa ett projekt som förenar över kulturella och språkliga klyftor. 12.
Cirkuskompani Vi vill undersöka möjligheten för ett nytt cirkuskompani baserat i Region Jönköpings län. Efterforskning och samtal med cirkusartister som har anknytning till regionen pågår parallellt. Det är av
största vikt att kompaniet ska vara en spegel av vårt samhälle ur mångkulturellt perspektiv men även
1 ur jämställdhetsperspektiv.
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Beskriv projektorganisationen.
Hellen Smitterberg är grundare, projektledare och konstnärlig ledare för JONK! Scenkonst samt ordförande i styrelsen i den ideella föreningen. Ida Davidsson är kassör i föreningen och arbetande
styrelseledamot även hon. Ida arbetar främst med koordination, marknadsföring, kommunikation, research av lokaler mm. Övriga två styrelsemedlemmar Manal Masri och Birgit Bernt är inte arbetande
styrelseledamöter. Den ideella föreningen skapar team på varje ort där de verkar. Samverkan sker med Kulturchefer och sekreterare, Kulturskolor, scener, platser som Hannas i Björköby, andra föreningar
samt konstnärer och artister. Även de ansvariga för de lokaler vi arbetar i blir oftast våra samarbetspartners. Vi har under detta år kontorsplatser i Vetlanda hos Vetlanda Kommun för att kunna verka på
plats. Projektledare/konstnärlig ledare och Koordinator är de som främst för projektet framåt ed hjälp av dessa team som skapas på olika sätt på varje ställe JONK! Scenkonst verkar. Formgivare Fredrika
Ottosson i Jönköping ansvarar för affischer, annonser, marknadsföringsmaterial och hemsidetlilverkare. Ekonomichef Ingela Åkesson på Coompanion är vår revisor och rådgivare.
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
JONK! Scenkonst arbetar på hög konstnärlig nivå och bidrar med föreställningar, interaktiva projekt, lokal förankring inför både nationella och internationella gästspel, communityprojekt där lokalinvånare
deltar, platsspecifika föreställningar som utvecklar en plats och mycket mer. Vi skapar interkulturella och gränsöverskridande möten mellan människor med hjälp av scenkonsten, för att förena och skapa
social sammanhållning. Se www.jonkperformingarts.com Vi har som målsättning att lyfta regionen genom att bli en levande och spännande plats för scenkonst som inte visas för övrigt i länet och ibland inte
någon annanstans i Sverige heller. Och på så vis sätta Region Jönköpings Län på kartan nationellt och internationellt. Regionens invånare får på olika sätt ta del av scenkonsten och dess
gränsöverskridande språk och de nya sociala sammanhang som den erbjuder. Genom att även arbeta med t.ex. residens tar vi hit konstnärer som lär känna orterna och dess invånare som publik. Region
Jönköpings Län blir attraktiv för cirkuskonstnärerna och andra artister att verka i. Här händer spännande saker. JONK! Scenkonst har mycket starka och breda nätverk inom både kulturen, cirkusen
specifikt, konstnärligt och kulturpolitiskt, och gedigen erfarenhet av kulturarbete på alla nivåer. Vi samverkar med institutioner och fria grupper, näringsliv, förvaltningar, bostadsbolag, nationella och
internationella nätverk, artister och andra programläggare.
Var produceras projektet?
Jönköping,Vetlanda
Var genomförs projektet?
Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Jönköping,Nässjö,Sävsjö,Vetlanda,Värnamo
Hur marknadsförs projektet?
Genom egen hemsida och sociala medier, affischer samt flyers. Genom våra samarbetspartners kanaler som evenemangskalendrar, vägmonitorer, bildskärmar, bibliotek, deras och medverkande artister
hemsidor och sociala medier. Annonser, media i så stor utsträckning som det går samt inbjudningar till olika grupper. Genom turnéer i samverkan med kommunerna och kulturskolorna. Bostadsbolagets
egen tidning.
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Vi utvärderar kontinuerligt med samarbetspartners efter genomförda projekt, med tekniker och artister efter spelningar samt genom redovisningar till bidragsgivare och samarbetspartners. Resultatet sprids
genom att t.ex. ansvariga inom skolan, kulturskolan, kultursekreterare och andra ansvariga för turnéer för barn och unga - får in dessa nya artister och idéer att sprida till sina målgrupper. Vi ser till att det
vi gör kommer in i befintliga strukturer likväl som att vi skapar nya strukturer som andra kan gå in i som t.ex. Cirkusfester. Vi deltar i möten med olika turist- och näringslivspersoner likväl som Kulturforum
eller möten inför olika sorters marknader och stadsfester, för att sprida information om det vi gör samt ge tips och vara med och programlägga. Detta år vill vi gärna nå brett och till större arbetsplatser
med det vi kallar Lecture performance. Se bilaga med Visontext/Handlingsplan.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
0-12 år,13-18 år,19-25 år,26 år och äldre
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Att arbeta med samtida cirkus/nycirkus är att ha lyckan att kunna nå nästan hur brett som helst. Det gör vi. Vi arbetar med artister som lockar alla generationer, olika bakgrunder och kulturella/sociala
grupperingar. Vi arbetar med konstformer och workshops som lockar både unga killar samt tjejer likväl som en mängd bakgrunder. VI arbetar målmedvetet med att ha en publik som är lika blandad som
det samhälle vi idag lever i ser ut. Det gäller även tätort och glesbygd. Vi arbetar även specifikt med att få målgruppen barn och unga att uppleva den samtida cirkusen, både som åskådare och deltagare i
workshops.
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Vi når ut genom att även placera gästspelen och projektet i bostadsområden som har en blandad etnicitet och social bakgrund. Vi arbetar ofta utomhus och skapar nya scenrum på gator och torg. Ibland i
samverkan med stadsfester, bostadsbolag eller marknader där det redan samlas mycket folk. I de communityprojekt vi har genomfört tidigare, och som vi vill fortsätta med, blandas deltagarna med
bakgrunder från djupaste småländsk glesbygd till nyanlända från en annan världsdel. Vad gäller att presentera föreställningar specifikt riktade till barn och unga, så har cirkusen idag några professionella
grupper som kommit till den nivå som krävs. Vi presenterar samtliga dessa och låter dessutom flera av dem ligga i residens för att kunna skapa nytt för just den målgruppen. Vi har stor representation av
kvinnor i våra föreställningar och är medvetna om de sceniska uttrycken som skapar möjlighet för att kvinnligt/manligt upphör och istället framstår som fullständigt möjligt för alla, oavsett t.e.x styrka som
onekligen är en stor del av cirkusen. Här visas att även kvinnor kan lyfta män osv. Vi arbetar även med workshops där både barn och unga (ibland även vuxna) kan prova på och upptäcka nya sidor av
sig själva. Via samverkan med lokala cirkusartister, parkourare, breakdansplatser som KFUM där även cirkusliknande inslag förekommer, gymnastikföreningar och andra rörelseintresserade finns - kan vi
skapa masterclasses där det lokala kan utvecklas med hjälp av de artister JONK! Scenkonst tar till länet. Dessa blir oftast en stark publikgrund också precis som kulturskolornas klasser som kan göra
workshops med oss istället för vanlig klass emellanåt. Vi arbetar också med nyckelpersoner på studieförbund, fritidsgårdar mm för att nå ut.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
VI har ekonomiskt stöd från Region Jönköpings Län, Kulturrådet för 3 år (detta är år 1), Vetlanda Kommun och Wernerstiftelsen detta år. Vi samverkar både ekonomiskt, publikt och logistiskt för turnéer
med Jönköpings Kultur- och fritidsförvaltning och Kulturskolan i Jönköping. Samverkan med kommunen och Destination Jönköping inför cirkusfest i Jönköping planeras utifrån intresse att vara på Jönköpings
Teater. Vi har också flera samarbeten bakom oss med Jönköpings City samt bostadsbolaget Vätterhem vilka förväntas fortsätta i samband med nämnd cirkusfest. Oftast finns en ekonomisk fördelning
men även marknadsföringsmässigt. I Vetlanda går kommunen in med ekonomi, marknadsföring, kontorsplats och tips och råd till samarbetspartners och nyckelpersoner lokalt. I Vetlanda är även
Vuxenskolan involverad och hjälper oss organisera anmälningar till workshops/prova på cirkus för barn och unga. Dessa prova på-tillfällen finansieras av Wernerstiftelsen. Det finns ett fåtal professionella
cirkusartister i länet. Två av dem bor i Vetlanda och samverkar med oss; Ici performance som också gett tips och råd och arbetar konkret med framskaffande av utrustning samt kommer assistera vid
workshops och iordningställande av Celine Arena, Celine Arena har öppnat sina dörrar för oss och yr ut tennishallen till bra subventionerat pris. De marknadsför oss också via sina kanaler. Björköby
hembygdsförening blev en stark samarbetspart och snabbt fick vi en cirkusfest till med deras engagemang på restaurang Hannas där vi placerar en föreställning för hela familjen. Småbus residensboende
är ytterligare en samarbetspart lokalt som väntas växa. Lokala breakdansarna på KFUM Jönköping samt parkourare på xFlow Jönköping samt från Vetlanda Gymansitkförening ingår i planerade och
genomförda masterclasses. Tekniskt sett är Skagert byggmaksiner AB mycket vänliga vad gäller att hjälpa fram rätt utrustning till sponsrade priser för cirkusartister i Tractor Circus Project som kommer till
Vetlanda Cirkusfest. Factotum Teknik är även de en nära samarbetspart med sin erfarenhet av turnéer världen runt med Cirkus Cirkör. Konstnärligt arbetar vi nära de cirkuskompanier som är etablerade i
Sverige men även internationellt samt med instanser som Subtopia i Alby, Stockholm som nu driver Circusmania, en cirksufestival, och tidigare showcase för nordisk nycirkus Subcase där undertecknad satt
med i juryn. Vi ingår i de nätverk för nycirkus som finns, t.ex. Cirkusnät Sverige, Manegen, Face, Jacksson Lane, Fekat Circus, Crying Out Loud mfl. Vi samverkar med infokontor för cirkus i Finland och
Norge samt festivaler som Rotterdam cirusstad, showcase Performing HEL (Helsinki), Nycirkus Öst, Nycirkusfestival Rydal för att även ingå i nätverk på mindre orter, cirkuskonsulent i Stockholm, artister
vid La Central i Barcelona, El Price i Madrid, Arts Printing House i Vilnius mfl.
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Genom att framför allt se till att befintliga strukturer inom Kultur- och fritidsförvaltningar, biblioteken och kulturskolorna får ta del av den samtida cirkusen via JONK! Scenkonst så att de sen kan fortsätta
arbeta med den på scenen och som konstform att satsa på. Vi kommer att arbeta med professionella cirkuspedagoger för att utöka dess närvaro i länet och höja nivån på workshops bl.a. Samverkan
med institutioner planeras. JONK! har tidigare samarbetat med bl.a SMOT, Norrlandsoperan, Cirkus Cirkör mfl utifrån barn och ungdomskultur. På SMOT har vi presenterat nycirkus både under den Stora
Lekdagen samt vid andra tillfällen. Det är viktigt att institutionerna också får inspiration till att presentera nycirkusen. Värnamo Gummifabrik mfl. ställen är ytterligare en institution som kan göra skillnad om
de börjar presentera nycirkus vilket vi hoppas kunna påverka genom samarbeten där. Vi kommer att delta vid nästa Kulturforum som har tema barn och unga.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Som nämnt så arbetar vi långsiktigt genom att placera gästspel och workshops i miljöer där många olika bakgrunder finns i publiken, både genom att lämna de traditionella scenrummen men också genom
att verka i vissa bostadsområden och genom samarbeten med konstnärer som talar de språk som många av våra största minoriteter gör idag. Vi bygger upp en bank av kontakter och nyckelpersoner för
att kunna nå ut brett. Genom att lämna de traditionella scenrummen når vi även människor som aldrig skulle se scenkonst annars likväl som vi når den traditionella kulturpubliken med ny scenkonst som de
oftast inte har sett. Det bidrar också till att höja ribban för scenkonsten i stort.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Genom att konsekvent se till att både män och kvinnor representeras på icke normativa sätt, eller utmanar det normativa. I cirkusen har det länge varit vanligt med dominans av män. Vi inleder med att
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presentera

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Vi är i lokaler eller på platser som är tillgänglighetsanpassade. Eftersom vi arbetar även med kommuneroch institutioner så finns även planer för tillgänglighet att tillgå. Vi håller mycket låga biljettpriser eller
presenterar föreställningar gratis för att alla ska kunna delta eller uppleva dessa. I det sistnämnda fallet arbetar vi med medfinansiering istället för biljettintäkter.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Genom att se över alternativa resesätt än t.ex. flyg. Genom att inte använda engångsartiklar mer än nödvändigt. Genom att använda digitala medier mer än mängder av papper.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Vi samarbetar väldigt mycket - med väldigt många på varje plats vi går in. Allt vi gör syftar till att kunna ha en fortsättning även utan oss längre fram. En hållbar relation till oss som möjliggör att den
samtida cirkusen kan läggas till ordinarie arbetsuppgifter, ordinarie arbetstid.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Vad gäller Kulturrådet har vi fått ett 3-årigt bidrag beviljat varav år 1 alltså nu har inletts. (Vi räknar i detta fall året från maj 2019-maj 2020) Det söks om varje år och naturligtvis kan det sänkas om inte
Region Jönköpings Län vill stödja oss. Dock kommer vi att ha genomfört mycket av det vi beviljats medel för så deras bidrag bör kunna hålla i sig. Wernerstiftelsen och olika ekonomiska samarbeten med
kommunerna kan alla påverkas av mindre stöd från regionen men är självständiga in i projektet. Regionen är trots allt den största bidragsgivaren och väldigt viktig som grund för oss att kunna verka i
länet. Vi hoppas
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
Budget projektbidrag år 3 Scenkonst & integration - inriktning cirkus.xlsx
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Budget projektbidrag år 2 juni till dec - inriktning cirkus.xlsx
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
NULÄGESRAPPORT MOT SLUTET AV ÅR 2 SCENKONST (1).docx
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
886984-4

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
500 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Aktuellt belopp
500 000

Kulturrådet
Wernerstiftelsen

300 000

300 000

25 000

25 000

Wernerstiftelsen

100 000

100 000

Arvsfonden

140 000

140 000

Egen finansiering

323 075

323 075

Övriga intäkter och sponsring

346 125

346 125

Försäljning

1 734 200

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp
1 274 200

Projekt-/produktionskostnader

460 000

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

460 000

varav lokalkostnader

0

varav marknadsföringskostnader

30 000

Övriga kostnader
1 734 200

Summa kostnader

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag (för projekt som beviljats bidrag för flera år, ansökan år 2 alt.
år 3)

Organisation
Namn
Region Jönköpings län

Telefon
0722-045295

Adress
Kulturens Hus N3, Länssjukhuset Ryhov

E-post
camilla.eskel@rjl.se

Postnummer
551 85

Url

Ort
Jönköping

Bank/Plusgiro
Org/personnr
162321000057

Projektinformation
Projektnamn *
DANSSpår
Startdatum *
2019-06-01

Slutdatum *
2022-06-01

Fördjupad information
Eventuell ny kontaktperson för projektet
E-post till eventuell ny kontaktperson
Ansökan gäller
År 2
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Projektet kommer att minska de genomföranden som planeras såsom omfattningen på residens, uppbyggnad av infrastruktur och tjänstegrad på publikutvecklare som måste minska.
Beskriv kortfattat projektets nuvarande status: har projektet hittills genomförts enligt planering, görs några större förändringar inför år 2 eller 3 m.m.
Projektet är halvvägs in i år ett. Projektet löper på som planerat på det stora hela: Värnamo kommun kommer spela den första föreställningen nu i oktober och en publikutvecklare på 20% jobbar nu med
att stärka dansen med fokus på GGVV området. Kommunen planerar kommande produktion under 2020, kringaktiviteter och samtal kring residens diskuteras. Gnosjö kommun spelar sin första
dansföreställning i december och vi kollar vi på alternativ för att sprida dans digitalt i kommunen under 2020. Ytterligare en publikutvecklare har anställts på 20% med fokus på Jönköping samt kommunerna
utanför GGVV. Ett flertal residens har genomförts under det första halvåret i; Tranås, Värnamo och Jönköping. Samtal med Bodafors, Eksjö kommun, Sävsjö kommun har inletts kring residens och andra
sätt att stärka infrastrukturen för dans inom DANSSpår. Den enda förändringen i projektet är att Smålands Musik och Teater skulle blivit underpart till Dansnät Sverige (huvudpart är Jönköpings kommun),
istället har Kultur och utveckling blivit underpart till Dansnät Sverige under projektets tre år, för att sedan utvärdera. Mer utförlig projektbeskrivning av år ett och två finns bifogad.
Bifoga kortfattad ekonomisk redovisning för år 1 eller 2.
Helst en PDF-fil
Redovisning år 1.xlsx
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
DANSSpår projektbeskrivning för år 2.docx
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange intäkter för år 2 alt. år 3 av projektet.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
500 000

500 000

Kulturrådet

450 000

450 000

Kommuner; Jönköping, Värnamo och
Gnosjö

719 300

719 300

242 000

242 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Aktuellt belopp

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

1 911 300

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för år 2 alt. år 3 av projektet.
Kostnadstyp

Belopp
800 000

Projekt-/produktionskostnader
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Administrativa
kostnader

986 300

varav lönekostnader

836 300

varav lokalkostnader

100 000

varav marknadsföringskostnader

50 000

Övriga kostnader

125 000

Summa kostnader

1 911 300

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag (för projekt som beviljats bidrag för flera år, ansökan år 2 alt.
år 3)

Organisation
Namn
Region Jönköpings län

Telefon
010-2410000

Adress
Box 1024 551 11 Jönköping

E-post
kultur@rjl.se

Postnummer
551 11

Ort
Jönköping

Url
http://www.rjl.se/kultur
Bank/Plusgiro
935-2634

Org/personnr
162321000057

Projektinformation
Projektnamn *
DISTANCIO (SIDE-SHOW)
Startdatum *
2019-08-01

Slutdatum *
2020-11-30

Fördjupad information
Eventuell ny kontaktperson för projektet
Anna Viola Hallberg
E-post till eventuell ny kontaktperson
curator@distancio.se
Ansökan gäller
År 2
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
För år 1 söktes medel oktober 2018 besked för denna ansökan inkom ej i december utan kom tidigt i kvartal 2 2019. Detta inverkade med stor trolighet på det negativa utfallet på Kulturrådsansökan (då
medel ej kunde påvisas från regionen). För DISTANCIOS kärna sker ingen större påverkan. De uteblivna medlen var satta som en andra våg i projektet och avsåg främst ett meta projekt och
PR/kunskapsinhämntning. För varje ort/konstnär kommer, då det är befogat medel att sökas av extern part. Utfallet på detta är också en sk andravågsfinansiering och påverkar inte kärnan. Om dessa
medel inkommer kan en uppväxling ske. Med andra ord om de åtgärder som vidtagits för DISTANCIO är att ev avsaknad av medel äventyrar inte projektet i sin helhet. Under år 1 har varje kommun
arbetat upp nära samverkan med civilsamhället som också ligger som en säkerhet för genomförande av DISTANCIO.
Beskriv kortfattat projektets nuvarande status: har projektet hittills genomförts enligt planering, görs några större förändringar inför år 2 eller 3 m.m.
Det är inga större förändringar inom DISTANCIO det handlar mest om tidsaspekter. De förskjutningar som har gjorts har skett efter gedigen dialog med Jörgen Lindvall har arbetat som kulturchef i Region
Jönköpings län och i nära samverkan med nära samverkan med kulturförvaltningarna i Mullsjö, Gnosjö, Värnamo och Tranås kommuner. DISTANCIO genomförs i de två faser som avsågs initialt. En
utforskande (2019, år 1) och en genomförande fas (2020, år 2). Fördröjningen av besked gällande regionens medel har vi löst genom att såväl kommuner som konstnärer varit flexibla. Grundtanken var
att samla den utforskande delen kring november, viss spridning var dock nödvändig. Två genomförs inom planerad tidsrymd en tidigare och en senare. Ytterligare faktorer som bör nämnas i denna status
rapport är att Mike Bode som höll i projektet från regionen gick till annan tjänst just innan semesterperioden och senare under hösten stod det klart att även kulturchefen för regionen (som varit
kontaktpunkt istället för Bode) gick till annan tjänst. Med tanke på dessa omdanande moment har DISTANCIO tack vara nära samverkan via etablerad rådsgrupp och god dialog med konstnärerna det
varit möjligt att driva DISTANCIO. Kontrakt kunde skrivas i oktober/november med konstnärer och curator detta tack vare att Märit Lundsten varit brygga för DISTANCIO efter det att Jörgen Lindvall
lämnat sin tjänst. Konkret dialog kring boende för den konstnär som är knuten till Tranås har varit med sedan början. Konstnärens metod är lite annan än för övriga konstnärer och en sammanhållen
period är möjlig 1+4 veckor. Första möjliga period för detta var from 1 april 2020. DISTANCIO är ett internationellt konstprojekt där kommuner med goda kulturresurser ställs invid kommuner med tillsynes
mindre kulturresurser. Projektets hållbart vilar i samverkan mellan kulturförvaltningar, civilsamhället, konstnärer och curator. Konstnärerna är Martinka Bobrikova och Oscar de Carmen (bosatta i Oslo) Mark
Rautenbach (bosatt i Kapstaden), Melissa Vandenberg (bosatt i Kentucky), Rui Mourão (bosatt i Lissabon). Samtliga har godförståelse för såväl den svenska samtidskonstscenen som kulturhistoriskt
intresse. ---- Curator har gjort följande sidor för DISTANCIO distancio.se facebook.com/distancio http://art-talks-jkpgl.blogspot.com (ArtTalks & DISTANCIO). ---- Förord Ekonomisk bilaga: omfattar
sammanslagen budget för år 1 & 2. Projektet har inte några lönekostnader då samtliga i projektet fakturerar. Vidare kommunens egeninsatts omfattar tid, lokaler, annan utrustning. Detta redovisades vid
ansökan 2018 via "letter of intent". Till detta kommer civilsamhällets (föreningsliv & privatpersoner) donation av övernattning för konstnärer samt engagemang in i projektet det senare är inte skattat i
någon av ansökningarna men utgör ytterligare en betydande del.
Bifoga kortfattad ekonomisk redovisning för år 1 eller 2.
Helst en PDF-fil
distancio_budget.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
DISTANCIO_kommentar_1_2_RJL.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange intäkter för år 2 alt. år 3 av projektet.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Aktuellt belopp

250 000

250 000

55 000

55 000

7 500

7 500

Bidrag från

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring

7

162

11/11/19
Försäljning

0

0

312 500

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för år 2 alt. år 3 av projektet.
Kostnadstyp

Belopp
312 500

Projekt-/produktionskostnader

0

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

0

varav lokalkostnader

0

varav marknadsföringskostnader

0

Övriga kostnader
312 500

Summa kostnader

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag (för projekt som beviljats bidrag för flera år, ansökan år 2 alt.
år 3)

Organisation
Namn
Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun

Telefon
036-105000

Adress
Box 1026

E-post
rebecca.liden@jonkoping.se

Postnummer
55111

Ort
Jönköping

Url
http://www.jonkoping.se
Bank/Plusgiro
341-9363

Org/personnr
162120000530

Projektinformation
Projektnamn *
Smålands litteraturfestival -SmåLit
Startdatum *
2018-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Eventuell ny kontaktperson för projektet
E-post till eventuell ny kontaktperson
Ansökan gäller
År 3
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Långsiktigt avtal finns upprättat för SmåLit 2019-2020 mellan Region Jönköpings län, Jönköpings kommun, Värnamo kommun och Hall Media. Se bilaga Samarbetsavtal SmåLit 2019-2020.
Beskriv kortfattat projektets nuvarande status: har projektet hittills genomförts enligt planering, görs några större förändringar inför år 2 eller 3 m.m.
SmåLit 2019 har genomförts enligt planering i Värnamo, Jönköping, Nässjö och Tranås. Se bilaga Program SmåLit 2019. Till nästa år har samarbete slutits, bokning och planering pågår och festivalen
kommer vara 7-9 feb 2020 i Värnamo, Jönköping och Tranås.
Bifoga kortfattad ekonomisk redovisning för år 1 eller 2.
Helst en PDF-fil
Ekonomisk redovisning SmåLit 2019.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Samarbetsavtal Smålit 2019-2020.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
program_smalit2019.pdf

Intäkter
Ange intäkter för år 2 alt. år 3 av projektet.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Svenska Akademien
Nordisk kulturfond

Aktuellt belopp

200 000

200 000

100 000

100 000

70 000

70 000

155 000

Kulturrådet

155 000

155 000

Egen finansiering

400 000

400 000

Övriga intäkter och sponsring

135 000

135 000

Försäljning

1 060 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för år 2 alt. år 3 av projektet.
Kostnadstyp

Belopp
560 000

Projekt-/produktionskostnader

470 000

Administrativa kostnader
9

164

11/11/19
varav
lönekostnader

varav lokalkostnader
varav marknadsföringskostnader

350 000
0
120 000

Övriga kostnader

30 000

Summa kostnader

1 060 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag (för projekt som beviljats bidrag för flera år, ansökan år 2 alt.
år 3)

Organisation
Namn
Scenkonst Jönköping

Telefon
0763933689

Adress
Västra Källängsvägen 5 c/o Pär Nilsén

E-post
info@scenkonst.nu

Postnummer
56232

Url
http://scenkonst.nu

Ort
Norrahammar

Bank/Plusgiro
194-1129
Org/personnr
197310097311

Projektinformation
Projektnamn *
Scenkonst Jönköping - år 3
Startdatum *
2018-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Eventuell ny kontaktperson för projektet
E-post till eventuell ny kontaktperson
Ansökan gäller
År 3
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Vi kommer även söka pengar från andra bidragsgivare men ser Regionen som huvudansvarig partner i projektet då dess syfte är väldigt regionspecifik. Projektet ska bidra till måluppfyllelse av den nya
kulturplanen av Regionen. Då vi de första två åren bara fick en bråkdel av de sökta beloppen var vi tvungna att anpassa verksamheten. Vi har genom kommunen och Leader Västra Småland kunna
genomföra intressanta och tvärkonstnärliga projekt. Huvudbestyren av föreningen är dock nätverkandet och utvecklingen av scenkonsten (teater, dans och musik) i hela regionen. Vi söker därför
projektbidrag för år 3 med denna ansökan. Kostnaderna berör varken musikserien eller projektet "Subterranea" som kommer fortsättas 2020. Den aktuella ansökan berör enbart föreningens
kärnverksamhet. I budgeten syns hela verksamhetens budget förutom Subterranea, där vi ställer en separat ansökan. Regionens projektstöd (år3) går enbart till nätverks och kulturutvecklingsdelen av
Scenkonst Jönköping.
Beskriv kortfattat projektets nuvarande status: har projektet hittills genomförts enligt planering, görs några större förändringar inför år 2 eller 3 m.m.
Då vi båda åren fick ett mindre belopp än vi hade sökt så var det pga resursbrist inte möjligt att realisera alla våra ambitioner. * Kartläggning status quo: vi har i dialog med våra medlemmar och andra
scenkonstaktörer arbetat fram en frågetalong. Enkäten skickades ut till samtliga kulturchefer i kommunen via mail. Vi kommer att kontakta samtliga kulturchefer efter årsskiftet för att föra dialogen vidare
kring deras svar. Genom kartläggningen hoppas vi att kunna ge en helhetsbild om hur scenkonsten är strukturerad i de enstaka kommunerna. Vi kommer lägga ut relevanta informationer kring exempelvis
bidrag på vår hemsida. * Vi hade flera nätverksträff med tex Jonna Alander (Riksteater), Pär- Ola Nilsson (Smots verksamhetschef), Gabriella Bergmann (SMOTs musikchef), Christian och Jesper Arin
(Teateri), Sandra Skavén (Teater Tabberas), Tommy Tolv (Riksteater Gnosjö), Johan Gärskog (Kulturchef Jönköping), Julia Sandwall (Kulturproduktionschef Jönköping), styrelsen av flera olika
teaterföreningar och arrangörsföreninger (tex Sävsjös operavänner, Huskvarna folkets park, Vulkanteater, Teaterstickorna, Sticket, Musik o Teatervänner, Jönköpings Kammerkör, Jönköpings
Orkesterförening mm) och många fler för att diskutera om scenkonstutvecklingen i Jönköpings Region, Samarbetsmöjligheter, SMOTs uppdrag för scenkonstens utveckling, utbudsdagar och villkor för fria
professionella grupper i regionen. Syftet är att förbättra förståelsen för varandra, skapa mötesplatser och möjliggöra utbudsdagar. *Utbudskatalogen kommer att ges ut nu under hösten. Katalogen
kommer att innehålla både de professionella utövarnas utbud och utbudet av föreningar som har för närvarande amatörstatus. Syftet med katalogen är att synliggöra det lokala scenkonstutbudet i länet.
Vi kommer ta med oss katalogen på olika nätverksträffar och konferenser där vi deltar. T.ex. konferens för kultur för hälsa, Kulturforum, mässa för kulturarrangörer i samverkan mm * Vi har skapat en
hemsida där man redan nu kan läsa kring föreningens vision och om olika evenemang. Så fort utbudskatalogen är färdig kommer vi lägga ut den i digital form på vår hemsida för att synliggöra det fria
scenkonstutbudet i länet. *Vi har ånyo kunnat öka vårt antal medlemmar till över det dubbla. I dagsläge är vi 62 aktiva medlemmar med både musiker (bland annat Per-Åke Wennerberg, Kerstin Jansson,
Ove Gotting), scenkonstnärer (Teateri, Sandra Skavén, Minopera), Amatörer (Teater Sagovisa, Teaterförening Sticket, Miraculum) och civilbefolkning med intresse för scenkonst. * Vi håller i
återkommande möten för att ge fri scenkonst en plattform. Vi haft talare som Bernt Lindkvist och Leif A. Janson mm på vårt podium. För närvarande har vi dessa möten i huvudsak på Kvarteret Ödlan
men planen är att dialogen med de olika kulturcheferna i regionen kan mynna i att vi även kan hålla i diskussionstillfällen ute i andra kommuner. * Vi har stöttat flera olika föreningar (Sävsjö operavänner,
Föreningen Teater i Huskvarna) genom att förmedla samarbete och hjälpa med rådgivning om bidragsmöjligheter. * Vi har bidragit en hel del till förbättringar av villkor för scenkonstnärer i Jönköping
kommun och region genom att bidra till diskussioner (Kulturting, Speglingar, Kulturmöte,...) och är aktivt inbundna i dialogen kring Jpgs kommuns nya bidragssystem. På det här sättet fungerar Scenkonst
Jönköping som språkrör för scenkonstaktörerna gentemot tjänstemän inom kultur och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun. Scenkonst Jönköping har även skickat in förbättringsförslag till ANA-nämnden
gällande utvecklingen av den fria professionella scenkonsten. Förslagen kommer tas upp vid nästa sammanträdande av ANA-nämnden. * Med att bilda ett "scenkonstnätverk" över hela regionen genom
att lära känna och träffa regionens professionella scenkonstnärer och -aktörer samt tjänsteman inom kultur för att utbyta erfarenhet, kunskaper och främja samarbete mellan olika aktörer, spelplatser,
professioner och grupper har vi redan börjat utgående från Jönköping. Med Teateri har kommunens största fria scenkonstaktör gett oss förtroendet som ny medlem. Regionalt har vi tagit kontakt till flera
föreningar och aktörer (Teater Tolvan, Femtinge Teater) och vi kommer fortsätta dialogen år 2020. * SMOTs teaterchef gjorde en "scenkonstkartläggning" om spelplatser och förutsättningar i alla av
regionens kommuner (det ville vi också göra). I samtalet med SMOTs teaterchef Staffan Aspegren kom vi överens att vi kan använda kartläggningen för det fria scenkonstens behov. Vi väntar
fortfarande på att kunna ta del av hans arbete. Vi kommer under projektets tid komplettera informationen med informationer som är specifika för den fria professionella scenkonstnärens behov. * Vi
främjar interkulturella och internationella möten. Genom samverkan med den lokala operaföreningen Minopera skapar vi projekt i ett internationellt sammanhang (Tex Cinema cantabile svensk/italiensk
samarbete, En Utestängd Brudgum svensk/österrikiskt samarbete, Wiener galakonserter svensk/österrikiskt samarbete). Scenkonst Jönköpings ordförande Wolfgang Veith har haft möte den österrikiska
ambassadören för att prata om olika framtida samarbetsprojekt. * Vi främjade scenkonst genom att ta initiativ till musikserien "Jönköpings kammarmusikserie" som är en plattform och möjlighet för
scenkonstnärer och musiker i Regionen att uppträda. Nyckelord för musikserien är lokalförankring, professionalitet och närheten till publiken. Vi skapade alltså mötesplatser och visade
samverksansmöjligheter och skapade samtidigt jobbtillfällen för scenkonstnärer, musiker och sångare från regionen. Samtidigt lyfte vi olika spelplatser, tex Allaktivitetshuset i Smeden, Kvarteret Ödlan eller
Rosenlunds Herrgård. Jönköping, Nässjö, Aneby och Sävsjö * För att främja scenkonstutvecklingen på landsbygden hade vi även som plan att sprida kammarmusikserien till andra kommuner än
Jönköping. Vi har försökt att åstadkomma detta t.ex. genom att kontakta SMOT. Genom en utav våra samarbetspartner (Sävsjö operavänner) har vi nu kunnat sprida ett utav seriens evenemangen till
flera andra kommuner (Nässjö, Aneby och Sävsjö). * Bredvid den ordinarie verksamheten har Scenkonst Jönköping även bedrivit ett projekt med barn och unga som målgrupp där länets fria
scenkonstaktörer fick en nyckelroll: ”Sommarkul på Ödlan”. Projektet finansierades av Sommarlovspengar. Separat projektredovisning bifogas. * Ett tvärkonstnärligt projekt där scenkonst mötte bildkonst
och natur gick av stapeln i Tabergs gruvan i maj i Scenkonst Jönköpings regi. Leader Västra Småland finansierade ”Subterranea” som blev enligt pressen ett ”underjordiskt allkonstverk”. Separat
projektbeskrivning bifogas. År 3 fortsätter vi enligt planeringen och bidragssituation, men gör inga förändringar angående målsättningar och syftet. Vår vision är fortfarande att scenkonst i Jönköping ska
vara lätt tillgänglig och ska vara för ALLA! - Inga höga trösklar men hög kvalitet. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av
diskriminering. Alla professionella scenkonstnärer och scenkonstintresserande ska kunna bli medlemmar för att gemensamt kunna driva fram utvecklingen av scenkonsten i Region Jönköpings Län. Enligt
regionens kulturplan 2018-2020 spelar de fria grupperna en viktig roll för kulturlivet och bidrar till mångfald och konstnärlig förnyelse, men i nuläget finns bara ett mindre antal fria grupper inom scenkonsten.
Eftersom det är en av regionens prioriterade uppgifter att Jönköpings län få tillgång till scenkonst och musik försöker vi genom föreningsarbetet skapa ett nätverk och diskussionsforum för att hjälpa
regionen att uppfylla deras prioriterade mål. Vi vill skapa en plats för att göra dialog och debatt för det fria kulturlivet och hjälper till att Jönköpings Regionen når sina mål. Även andra fokusområden av
Scenkonst Jönköping lutar sig mot remissutgåvan kulturplanen 2018-2020: tvärsektoriell samverkan och utveckling för att stärka kulturen behov av mötesplatser och samverkansmöjligheter
relationen landsbygd/stad och vikten av en stark kulturell infrastruktur delaktighet och inflytande vikten av kultur av, för och med barn och unga.
Bifoga kortfattad ekonomisk redovisning för år 1 eller 2.
Helst en PDF-fil
redovisning2019.pdf
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Eventuell
Helst en PDF-fil

Sommarkul_ödlan (1).pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Subterranea2019.pdf

Intäkter
Ange intäkter för år 2 alt. år 3 av projektet.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Jönköpings kommun

Egen finansiering

Aktuellt belopp

300 000

300 000

60 000

60 000

7 000

7 000

90 000

90 000

Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

457 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för år 2 alt. år 3 av projektet.
Kostnadstyp

Belopp

Projekt-/produktionskostnader

150 000

Administrativa kostnader

225 000

varav lönekostnader

125 000

varav lokalkostnader

50 000

varav marknadsföringskostnader

50 000

Övriga kostnader

82 000

Summa kostnader

457 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag (för projekt som beviljats bidrag för flera år, ansökan år 2 alt.
år 3)

Organisation
Namn
Rock And Art Event Sweden AB

Telefon
0708874102

Adress
Gånglåten 12a

E-post
bookinghmf@gmail.com

Postnummer
55307

Ort
Jönköping

Url
http://metalfestsweden.se
Bank/Plusgiro
167-3078

Org/personnr
165569236358

Projektinformation
Projektnamn *
Jönköping Metal Fest 2020
Startdatum *
2020-03-06

Slutdatum *
2020-03-07

Fördjupad information
Eventuell ny kontaktperson för projektet
E-post till eventuell ny kontaktperson
Ansökan gäller
År 2
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Då blir det svårt för oss att utveckla eller över huvud taget bygga upp ett starkt varumärke
Beskriv kortfattat projektets nuvarande status: har projektet hittills genomförts enligt planering, görs några större förändringar inför år 2 eller 3 m.m.
Första eventet går av stapeln nu den 1-2 nov 2019. Vi har bokat band och lokal för 2020 och då datumen 6-7 mars, i detta fallet även samma arena som är Norrahammar Folkets Hus. Förändringar är
att ha alla band på samma scen ( nu i november får Studiefrämjandet nyttja övervåningen och ha sina band där) och då låta även deras band spela ihop med våra större akter på samma scen. Detta
frigör att vi kan ta in ännu fler konstnärer, utställare och kringaktörer på eventet. Vi skulle även vilja erbjuda våra besökare fri transport hem på natten med bussar som vi hyr in då Jönköpings Länstrafik
inte sätta sin fler än den vanliga som går hem. Då vi räknar med mycket besökare ska man smidigt kunna komma ner till sitt hotell och in till centrala Jönköping. Det är en del i vår vision att bygga upp
Norrahammar Folkets Hus som en naturlig livescen i Jönköping
Bifoga kortfattad ekonomisk redovisning för år 1 eller 2.
Helst en PDF-fil
Jönköping Metal Fest 1-2 nov 2019.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange intäkter för år 2 alt. år 3 av projektet.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Aktuellt belopp

300 000

300 000

105 000

105 000

Bidrag från

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

405 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för år 2 alt. år 3 av projektet.
Kostnadstyp

Belopp
380 000

Projekt-/produktionskostnader

25 000

Administrativa kostnader
13
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varav
lönekostnader

0

varav lokalkostnader

25 000

varav marknadsföringskostnader

15 000

Övriga kostnader
405 000

Summa kostnader

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Riksteatern Jönköpings län

Telefon
0705409770

Adress
Box 683

E-post
pia.kjellerstedt@riksteatern.se

Postnummer
55119

Ort
Jönköping

Url
http://jonkopingslan.riksteatern.se/
Bank/Plusgiro
488-9945

Org/personnr
168260008035

Projektinformation
Projektnamn *
Kulturrätten
Startdatum *
2020-02-17

Slutdatum *
2023-02-17

Fördjupad information
Organisationsnamn
Riksteatern Jönköpings län
Organisationsform
Ideell förening
Projektledare
Pia Kjellerstedt
E-post till projektledare
pia.kjellerstedt@riksteatern.se
Kontaktperson
Pia Kjellerstedt
Telefon dagtid till kontaktperson
0705409770
E-post till kontaktperson
pia.kjellerstedt@riksteatern.se
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Dans,Film/rörlig bild,Hemslöjd,Litteratur,Museum/kulturarv,Musik,Teater
Vad är projektets syfte?
Under 2019 fick vi beviljade medel från kulturrådet för att göra en kartläggning och en förstudie för om hur kulturen och skolan samverkar i Jönköpings län. Nu vill vi fortsätta att utveckla mötet med
kulturen för barn och unga i Jönköpings län. Syftet är att ge kulturen en starkare och tydligare roll inom skolans värld. Att möta och uppleva kultur och kvalitativ konst är långt ifrån en självklarhet då det
saknas nätverk och broar mellan kultur och skola i Jönköpings län. Syftet med projektet är att öka samverkan mellan skolområdet och kulturen samt synliggöra länets kulturutbud såsom det fria kulturlivet
och kulturinstitutionerna. Projektet ska bidra till att öka samverkan mellan skolområdet och kulturen samt bygga upp en hållbar struktur. Vi vill genomföra projektet för att bygga upp nätverk, sprida
kunskap om kultur, stärka kulturens ställning för barn och unga samt införa en varaktig strategi i Jönköpings län kommuner. En långsiktig plan är att införa en kulturgaranti för kommuner inom länet, för att
alla barn ska ha samma rätt att möta kultur oavsett vart i länet de bor. Projektet riktar sig till för- och grundskolan. För att skapa en långsiktig plan för kulturlivet behöver vi inspirera och ge barn och unga
kunskap om kultur i samhället. Vi ser också ett behov av större kunskap om kultur hos pedagoger, tjänstemän, beslutsfattare och politiker. Vi vill genom projektet göra kulturen mer tillgänglig och öka den
geografiska spridningen av kultur. Det fria kulturlivets aktörer ska genom projektet synliggöras och delta på aktiviteter som utbudsdagar med mera.
Vad ska genomföras inom projektet?
År 1: Metodutveckling Efter en förstudie med kartläggning över hur kulturen ser ut i skolorna i länet ska projektet utveckla en metod och samordningsmodell för kultur i skolan. genom att: genomföra ett
pilotår med tre kommuner, Ta fram en samverkansmodell mellan kulturaktörer och kulturombud Utveckla en samordningsmodell för beställning av kultur i skolan Arrangera en upptaktsträff med
skolkulturnätverket (kommun och skolrepresentanter samt kulturaktörer) Utveckla arbetet med den nya gemensamma hemsidan för länets kulturutbud riktat till barn och unga i skolan. Utforma ett
arrangörsstöd/projektmedelstöd riktat till kultur i skola. Arrangera utbudsdag Utvärdering och diskussion om implementering i verksamheterna. år 2: Implementeringsår; • Dialogträff med projektgrupp och
skolrepresentanter för att ta fram en handlingsplan. • Utbildningsdag för kulturombud och skolkultursamordnare • Ta fram en gemensam kvalitetsäkrad kulturkatalog med ett brett utbud av professionell
scenkonst, workshops, projekt med mera. • Anordna en gemensam arrangörsdag/utbudsdag Öka antalet pilotkommuner med 2-3 st. Handlägga och fördela ansökta projektmedel, kommuner och skolor
kan söka år 3: Verkställa,utveckling och utvärdering Implementering i hela Jönköpings län -13 kommuner. Implementering av projektet i den reella verksamheten. Utforma och befästa en strategin till alla
barns rätt till kultur. Aktviteter pågår liknande år två. (utbudsdagar/fortbildning etc)
Beskriv projektorganisationen.
Projektorganisationen består av Riksteatern Jönköpings län med en anställd projektledare. Samarbetsparter är kulturaktörer inom samverkansmodellen; kultur och utveckling Region Jönköpings län,
Länsmuseet, Vandalorum och Smålands Musik och Teater. Styrgruppen består av projektledaren samt representanter från de olika verksamheterna.
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
För att skapa en långsiktig plan för kulturlivet behöver vi inspirera och ge barn och unga kunskap om kultur i samhället. För att bli inspirerad till eget skapande behöver man först möta professionell kvalitativ
kultur. Ett rikt kulturliv bidrar till en attraktiv region. För att göra Jönköpings län attraktivt med en långsiktig plan behöver vi börja med barn och unga. Utanför skolan blir kultur en klassfråga, därav vikten av
att få möta kultur i skolan. Genom att anordna utbudsdagar med olika teater, dans och musikprogram från olika grupper kan lärare och elever få mer inflytande och delaktighet över kulturbudet på skolan
vilket också kan bidra till stimulans för eget skapande. Genom ett stärkt nätverk mellan kulturaktörer och skola kan kulturen få en tydligare och starkare roll i skolan, vilket gör att barn och unga får mer
kunskap om kulturen i samhället. Med kunskap om kultur skapar vi framtidens kulturkonsumenter, kulturproducenter och kulturutövare.
Var produceras projektet?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Var genomförs projektet?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Hur marknadsförs projektet?
Genom länskulturens (nya) gemensamma hemsida. (utvecklas och byggs under förstudien 2019) Genom utskick till skolor. Utbudsdagar Inför olika event och kulturforum.
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
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Genom
regelbundna rapporteringsmöten med projektgruppen. Genom en gemensam hemsida. Genom nätverk och dialog mellan kulturaktörer, kommun och skolor. Målsättningen är att det ska finnas
samverkan mellan kulturaktörer och skolområdet, en varaktig kulturstrategi där skolor har en skolkulturplan som fungerar som ett styrdokument - en kulturgaranti för barn och unga i skolan.

Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
0-12 år,13-18 år
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Projektet vänder sig till hela grundskolan i Jönköpings län och vill skapa struktur och tillgänglighet för barn och unga att se och medverka i kvalitetssäkrade kulturupplevelser. Utbudet på websidan och
utbudskatalogen ska genomsyras av ett kvalitetstänk där jämställdhet är ett av kraven och representationen på utbudet har tagits fram med ett genus och etnicitetsperspektiv. Vid utbildningsdagar
kommer vikt läggas vid att föreläsare ska representeras av båda könen.
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Vi riktar oss till elever i för-och grundskolan, det gör vi genom gemensamma mötesplaster och kontinuerlig kontakt med lärare, skolkultursamordnare och kulturombud. Vi sprider information via vår
gemensamma hemsida, utbudsdagar samt kulturforum och liknande mötesplatser.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Samverkan sker mellan kulturaktörer inom samverkansmodellen med länsuppdrag för barn och unga inom Jönköpings län.
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Genom att skapa strukturer och att göra kulturen lättillgänglig för barn och unga. Genom att projektet ska bidra till att barn får möta kultur i skolan, säkrar vi framtidens kulturkonsumenter,
kulturproducenter, kulturarrangörer och kulturutövare.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Projektet ska stärka kulturens roll i grundskolan och målet är att det ska finnas ett stor utbud så får vi med etnisk och kulturell mångfald då vi vänder oss till hela grundskolan. Projektet samarbetar med
institutioner och fria grupper som har etnisk och kulturell mångfald som ett krav i sina organisationer.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Projektet vänder sig till hela grundskolan i Jönköpings län och vill skapa struktur och tillgänglighet för barn och unga att se och medverka i kvalitetssäkrade kulturupplevelser. Utbudet och representation på
websidan, eventdagar och utbudsdagar ska genomsyras av ett kvalitetstänk och de kulturpolitiska målen där jämställdhet är ett av kraven.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Projekt och aktiviteter ska bidra till – och präglas av – en demokratisk grund.Tillgänglighet, jämställdhet, integration, mångfald, interkulturell samverkan, hållbar utveckling och kvalitet är faktorer som tas i
beaktning.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Genom förmedling och samordning av kultur i skolan så medverkar projektet till att kommunerna kan samverka kring inköp av kulturaktiviteter. Ev transporter kan då också samordnas. Arbetsmiljön
påverkas positivt då man i god tid kan planera elevers aktiviteter.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Inom projektet samarbetar kulturversamheter inom samtliga kulturyttringar inom kultursamverkansmodellen i Jönköpings län. Forskning visar att ungas förmåga att analysera och tolka information ökar om
de får ta del av konst, kultur och kulturarv. Genom att projektet ska bidra till att barn får möta kultur i skolan, säkrar vi framtidens kulturkonsumenter, kulturproducenter, kulturarrangörer och kulturutövare.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Vi kommer inte genomföra projektet. Projektet är beroende av att Region Jönköpings län är med oss.
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Kulturrätten projektbeskrivning med budget 2020-2023, PDF.pdf
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
Budget ansökan 2020-2023. PDF TOTALT.pdf
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
Budget ansökan 2020-2023, rev 2019-10-07.PDF
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
488-9945

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
2 070 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från
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Aktuellt belopp
2 070 000

11/11/19

545 000

Egen finansiering

545 000

Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

2 615 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp
967 000

Projekt-/produktionskostnader

1 633 000

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

1 400 000

varav lokalkostnader

198 000

varav marknadsföringskostnader

65 000

Övriga kostnader

15 000

Summa kostnader

2 615 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Värnamo Kulturskola

Telefon
0370-377331

Adress
prostgårdsvägen 1

E-post
andreas.westberg@edu.varnamo.se

Postnummer
33183

Ort
Värnamo

Url
https://kulturskolan.varnamo.se/
Bank/Plusgiro
141-7195

Org/personnr
162120000555

Projektinformation
Projektnamn *
Regional samordnare för Musik och Kulturskolorna i Jönköpings län samt utveckling av fler kulturella yttringar
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2023-01-01

Fördjupad information
Organisationsnamn
Värnamo Kulturskola
Organisationsform
Kommun
Projektledare
Andreas Westberg
E-post till projektledare
andreas.westberg@edu.varnamo.se
Kontaktperson
Andreas Westberg
Telefon dagtid till kontaktperson
0370-377331
E-post till kontaktperson
andreas.westberg@edu.varnamo.se
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Dans,Film/rörlig bild,Litteratur,Musik,Teater
Vad är projektets syfte?
Projektanställa en regionalsamordnare för Jönköpings läns musik och Kulturskolor för att tillsammans med cheferna skapa möjligheter till ökad samverkan och samarbete. Kulturskolorna i Jönköpings län
omfattar flera tusen barn, ungdomar och vuxna. Vi vill gemensamt skapa möjligheter för alla dessa att träffas och skapa tillsammans. Med sökta medel vill vi också satsa på att testa nya konstuttryck och
gemensamt anställa en eller flera regionala lärare som kan åka runt och bistå Kulturskolorna och skapa möjligheter för fler barn och unga att uttrycka sig.
Vad ska genomföras inom projektet?
Utveckla samverkan mellan musik och Kulturskolorna i Jönköpings län genom att projektanställa en regionalsamordnare. Anställa en eller flera regionala lärare/inspiratörer som kan skapa nya konstuttryck
på våra Kulturskolor och därigenom öka likvärdigheten för fler barn och unga att få uttrycka sig.
Beskriv projektorganisationen.
Projektet drivs genom alla musik och kulturskolor i Jönköpings län genom den ledar/chefsgrupp som träffas en gång i månaden. Värnamo Kulturskola står som huvudansvarig
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Flera tusen barn och unga går varje vecka till våra musik och kulturskolor i Jönköpings län. Vi vill gemensamt utveckla och förstärka vårt kursutbud med nya kulturella yttringar för att nå fler barn och unga
och öka likvärdigheten. En regional samordnare för oss ledare samman på ett mer effektivt sätt och kan leda vårt utvecklingsarbete. Vi vill öka paletten av kulturuttryck i Jönköpings län och få mer barn
och unga att delta. Eftersom våra musik och kulturskolor når flera tusen, men vi vill nå ännu fler, tror vi att detta är rätt väg att gå. Vi vill motverka att våra musik och kulturskolor blir isolerade företeelser i
varje kommun utan se helheten i Jönköpings län och gemensamt jobba mot den regionala kulturplanen där målet är att nå fler oavsett bakgrund eller förutsättning.
Var produceras projektet?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Var genomförs projektet?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Hur marknadsförs projektet?
Genom våra webbplatser och på våra sociala medier På nationella Kulturskolerådets hemsida I de lokala tidningarna På regionenens webbplats På kommunernas gemensamma webbplatser i våra socila
amedier såsom facebook och Instagram
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Genom en nyupprättad regional webbplats Via Office365 på våra egna webbplatser Enkäter med alla musik och Kulturskolor i länet på de regionala nätverksträffarna som infaller 2 gånger per år
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
0-12 år,13-18 år,19-25 år
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
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Musik
och Kulturskolorna i Jönköpings län möter många barn och unga varje vecka. Flera av kommunerna är glesbygdskommuner och har utsatta områden. Projektet ska syfta till att nå de elever som
hittar till Kulturskolan idag men framförallt de som inte gör det. Eftersom kultur är den gemensamma nämnaren har vi goda chanser att lyfta blicken ytterligare. Flera av våra barn och unga som idag finns
i våra kommuner behöver ges möjlighet att vara en del av våra verksamheter och alla oavsett bakgrund eller förutsättning ska ges möjlighet. Våra musik kulturskolor är några av få verksamheter som
verkligen ser förbi etnicitet eller könstillhörighet. Flera barn och unga vittnar om våra verksamheters tillåtande förhållningssätt varit avgörande i de val man gör i livet. Vi vill vara en verksamhet för alla och
genom denna samordning når vi ännu längre i detta arbete. Det är på tiden att våra verksamheter utgör en helhet i Jönköpings län.

Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Breddad rekrytering genom ett nära samarbete och samverkan med kommunernas skolor. Flera av våra musik och kulturskolor är en stor del av den obligatoriska skolan och det är där våra barn och unga
finns. Vi vill göra det tydligt för våra kommunala politiker att vi tar barnkonventionen på allvar och genom det nå fler. De kommuner som jobbar nära skolor ska vara ledstjärnan och inspirera och skapa
förutsättningar för andra att vara en del av skolan. En viktig framgångsfaktor är också att ta Kulturskolan dit eleverna är och verkar. Flera av våra glesbygdskommuner har svårt att nå fram i utsatta
områden. Det handlar om att skapa en kultur och ett flyttat samhällsfokus för att fler ska upptäcka våra verksamheter. Paletten av konstuttryck i våra verksamheter är enormt stor så samverkan mellan
oss men också med andra aktörer i våra kommuner och på regional nivå är avgörande. Vi behöver gemensamt, oavsett verksamhet, lyfta alla barn och unga i vårt län oavsett bakgrund eller
förutsättning. Vi hoppas också att vårt arbete kan inspirera andra aktörer framförallt skolorna i våra kommuner att samverka över kommungränserna med ledstjärnan att det ska vara likvärdig tillgång till
kunskap oavsett var du bor i vårt län.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Målet är att möta professionella utövare i Jönköpings län och låta de personerna också träffa våra barn och unga. Vill få till ett bra samarbete med Spira så våra elever i länet gör platsen till sin och ser
möjligheterna att ta del av det som händer i huset och i länet. Flera av våra verksamheter samverkar med andra aktörer i våra kommuner. Även skapa möjlighet för dessa att bli en större del av vårt
arbete.
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Det livslånga lärandet är ledstjärnan. Vi ser att de estetiska lärprocesserna är en väg till kunskap och det är en rättighet att varje barn och ungdom i länet ges möjlighet att upptäcka detta. Vi ser också att
det finns så fantastiskt mycket skaparglädje i våra kommuner och hos de barn och unga som bor där vi verkar. Vi tror att våra verksamheter kan vara avgörande om inte livsviktiga för ett kommande
yrkesliv som konstutövare.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
En lyckad integration sker i samverkan. Många kommuner vittnar om isolerade grupper som inte ges möjlighet att delta i våra verksamheter. Detta vill vi rodda bot på. Det finns fantastisk mycket kulturell
mångfald i alla de barn och unga som bor i våra kommuner. De måste bara ges möjlighet att få uttrycka detta. Vi behöver lyfta blicken och se vad som väntar bakom nästa hörn. Vad vill våra barn och
unga ha nu men också 5, 10 och 20 år framåt. Musik och kulturskolorna har en möjlighet att ligga i framkant, som många faktiskt gör, att skapa nya former för uttryck utifrån varje enskilt barn och
ungdoms intresse och förutsättning.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Vi kan se tendenser till hur våra barn och unga väljer konstuttryck. Det finns tyvärr ibland färdiga föreställningar i varje enskild person hur det ska vara eller inte vara. Vi måste gemensamt skapa förebilder
för varandra och låta eleverna och lärarna upptäcka och bredda sina perspektiv.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Alla oavsett förutsättning eller bakgrund är välkomna i vår verksamhet. Flera av våra musik och kulturskolor jobbar aktivt med att göra sina verksamheter tillgängliga för barn och unga med
funktionsvariation. Vårt motto är att alla har en funktionsvariation. Varje enskild person vi möter har sin unika uppsättning av förmågor och det ska finnas möjlighet i vår verksamhet att utveckla dessa
förmågor. En framgångsfaktor i flera kommuner är att möta eleverna där de är. Rent fysiskt men också psykiskt. Flera av våra barn och unga med funktionsvariation finns i skolan. Kulturskolan
verksamhet behöver därför också finna i skolan. En stark samverkan med elevhälsan, särskoleverksamheter och andra fria grupper behöver därför förstärkas. En liten insats i vår verksamheter kan skapa
enorma positiva efekter. Musik och Kulturkolorna är en av få verksamheter i samhället som jobbar över åldersstadierna.Flera av våra verksamheter har grupper där spridningen är 5-25 år. Dessa möten är
helt avgörande för att skapa öppenhet mellan människor. En långsiktig eknomomisk vinning av vår samverkan är att övriga kommunala verksamheter ser våra verksamheters kompetens och möjligheter
och vill därmed samverkar. Flera av våra verksamheter har undervinsing i skolan poch där skolorna köper in kompetensen. Det är också lättare att regionalt hitta finansiering tillsammans då vi kan skapa
kombinationstjänster där varje liten enhet bidrar till helheten.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Samverkan överlag bidrar till en bra och hållbar miljö. Vårt kommande utvecklande samarbete kan också gör att vi kan mötas på flera olika sätt som inte bara är fysika möten. Kulturskolans sociala miljö
gör att flera barn och unga känner sig sedda och uppmärksammade.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Vi söker inte bidrag från andra.
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Projektbeskrivning.pdf
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
budget regional.pdf
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
budget regional.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
141-7195

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
1 005 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från
19

174

Aktuellt belopp
1 005 000

11/11/19

100 000

Egen finansiering

100 000

Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

1 105 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp

Projekt-/produktionskostnader

350 000

Administrativa kostnader

755 000

varav lönekostnader

755 000

varav lokalkostnader

0

varav marknadsföringskostnader

0

Övriga kostnader

0

Summa kostnader

1 105 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd 2020

Organisation
Namn
Happy Pictures

Telefon
0739727636

Adress
Lundgatan 69

E-post
filippa.hugosson@telia.com

Postnummer
56633

Ort
Habo

Url
https://nottooyoung.webnode.se/
Bank/Plusgiro

Org/personnr
199704174649

Projektinformation
Projektnamn *
Not too young
Startdatum *
2019-04-30

Slutdatum *
2021-03-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Happy Pictures
Organisationsform
Ideell förening
Ansökande
Filippa Hugosson
E-post till ansökande
filippa.hugosson@telia.com
Kontaktperson
Filippa Hugosson
Telefon dagtid till kontaktperson
0739727636
E-post till kontaktperson
filippa.hugosson@telia.com
Bifoga Synopsis
Skriv en kortfattad beskrivning av filmen som förklarar huvuddragen i historien (max 2 sidor). Helst en PDF-fil.
Synopsis.pdf
Bifoga Karaktärsbeskrivning
En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text (max en A4 per
karaktär). Helst en PDF-fil.
Not too young - Karaktärer.pdf
Bifoga Treatment
Skriv filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur historien är strukturerad, max 10-12 sidor. Helst en PDF-fil.
Vad är filmens syfte?
Engagera ungdomar i Jönköping och skapa en möjlighet att få vara med i en film/serieproduktion. Även visa från ungdomars perspektiv hur det är att vara ung och gå på gymnasiet. Vad som är viktigt i
deras liv och vad de har för prioriteringar.
Vad ska genomföras under förproduktionen?
Skapa budget, söka bidrag, manusarbete, casting, marknadsföring casting, storyboard, anställa produktionsteam.
Beskriv den eventuella projektorganisationen för förproduktionen
Nystartad förening, jobbar med att bygga upp organisationen som ska genomföra projektet.
Beskriv hur filmen skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Jag som ansvarig är från och bor i Jönköping län. Serien kommer utspela sig och spelas in i Jönköping med omnejd. Det castas lokalt och de jag söker, söker jag i första hand från Jönköping. Mitt tidigare
projekt "Bara lilla jag" (också inspelat i Jönköping) har nu över en miljon visningar på Youtube.. Det projektet var egenfinansierat, så jag tror ännu fler kan nås i detta projekt då jag satsar på kvalitet.
Var produceras filmen?
Habo,Jönköping
Var genomförs förproduktionen?
Habo,Jönköping
Hur utvärderas arbetet med förproduktionen?
Det utvärderas löpande efter delmålen.
Hur sprids filmen och erfarenheterna från produktionen av filmen?
I första hand via Youtube och sociala medier. Eventuell filmvisning och filmfestivaler. Även introducera till skolelever.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
12-15 år,16 år och äldre
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Filmens
genre
Drama

Hur kan produktionen arbeta medvetet och systematiskt med jämlikhet, jämställdhet, och tillgänglighet utifrån genus och etnicitet?
Målet är att hela projektet ska kretsa kring detta. Båge genom manus och arbetsmiljö.
Samverkar produktionen med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange med vilka och beskriv hur ni samverkar.
Inte i nuläget.
Hur arbetar produktionen med utveckling inom barn- och ungdomskultur?
VI drivande av projektet är själva ungdomar och engagerar ungdomar. Serien i sig handlar om unga och om hur det är att vara ung idag.
Hur arbetar produktionen med etnisk och kulturell mångfald?
I castingen kommer den person som passar bäst för rollen få den, oavsett etnicitet eller sexuell läggning. Vi vill ha ett brett spektrum på produktionen så fler ska kunna känna igen sig och känna sig
inkluderande.
Hur arbetar produktionen med tillgänglighet (t.ex funktionsnedsättning)?
Alla är välkomna på casting. Manuset kommer ta upp problematik så som ångest, bilolycka med dess följder.
Hur bidrar produktionen till en bättre miljö?
Produktionen kommer vara vegetarisk från produktionens håll (vi kommer dock inte hindra folk från att äta kött). Vi kommer i förta hand leta efter tex. kläder och rekvisita på second hand-butiker.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Fortsätta söka pengar. Eventuellt skjuta fram projektet. Skapa ett pilotavsnitt och söka på nytt.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Budget.pdf
Ansökandens CV
Helst en PDF-fil
Filippa-Hugosson-CV.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange förproduktionens totala intäkter. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och budget för hur
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Aktuellt belopp

178 500

178 500

50 000

50 000

Bidrag från

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring

228 500

Summa intäkter

Kostnader
Ange förproduktionens totala kostnader. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och hur budget för
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Kostnadstyp

Belopp

Förproduktionskostnader

178 500

Administrativa kostnader

0

varav lönekostnader

134 000

varav lokalkostnader
varav resekostnader
Övriga kostnader

50 000

Summa kostnader

228 500

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd 2020

Organisation
Namn
Bauer Art

Telefon
0707414937

Adress
Hamnfyrsvägen 25

E-post
josephine@bauer.nu

Postnummer
42340

Ort
Torslanda

Url
https://www.commercialactors.com/?option=com_ca&view=caprofileview&id=2039
Bank/Plusgiro
368383-6

Org/personnr
197409112401

Projektinformation
Projektnamn *
"Hemligt"
Startdatum *
2020-01-15

Slutdatum *
2020-07-15

Fördjupad information
Organisationsnamn
Bauer Art
Organisationsform
Enskild firma
Ansökande
Josephine Bauer & Alexandra Thomas
E-post till ansökande
josephine@bauer.nu
Kontaktperson
Josephine Bauer
Telefon dagtid till kontaktperson
0707414937
E-post till kontaktperson
josephine@bauer.nu
Bifoga Synopsis
Skriv en kortfattad beskrivning av filmen som förklarar huvuddragen i historien (max 2 sidor). Helst en PDF-fil.
synopsis Jönköping.pdf
Bifoga Karaktärsbeskrivning
En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text (max en A4 per
karaktär). Helst en PDF-fil.
Karaktärsbeskrivningar Jönköping.pdf
Bifoga Treatment
Skriv filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur historien är strukturerad, max 10-12 sidor. Helst en PDF-fil.
Treatment Jönköping.pdf
Vad är filmens syfte?
Idag mår alltfler människor dåligt och samhället har stora problem med psykisk ohälsa. Vi är del av en lång kedja där de som levt innan oss format dem vi är. Det vi gör av och i våra liv formar människor
efter oss- våra barn. Vi tillhör alla ett sammanhang, vi hör ihop, och genom våra rötter skapas en historia som kan göra tillvaron mer begriplig. Det ger en grund och något att relatera till. En nödvändig
utgångspunkt för att växa och utvecklas som människa. Att förstå vår historia gör oss mindre ensamma och sårbara. Att sakna en tydlig identitet kan försätta oss i oönskade situationer och handlingar. I
den här historien blir rotlösheten, och längtan efter ett sammanhang, något som leder till destruktiva val. Som manusförfattare har vi själva erfarenhet av att växa upp i en tystnadskultur, där familjens
historia inte var något som man pratat om. Det har skapat oro och frågetecken och framförallt en nedärvd känsla av skam. Vi vill med denna film berätta om en passionerad kvinnas kamp för sitt
skapande, kärleken till sina barn och rätten till frihet. Vi vill kommentera vår tids problematik med att leva i ett individualistiskt samhälle och berätta om förtryck och självförnekelse som kan föras vidare i
generationer. Vi vill med den här historien inte bara berätta om de förföljelser som många utsattes för under andra världskriget, utan också parallellt beskriva de hot som utspelar sig idag med de
högerfascistiska vindar som samhället måste ta ställning till. Likheterna mellan dagens nynazistiska strömningar och det historiska judeförtryck som skedde under Andra världskriget känns oerhört angeläget
att få lyfta fram. Nya generationer måste förstå historien och inse vikten av försoning.
Vad ska genomföras under förproduktionen?
2013 fick Josephine Bauer projektstöd för att skriva monologen" Lidijas hemlighet" som sedan fick namnet "Hemligt". 2014 Framfördes pjäsen på Folkteatern och Angeredsteatern i Göteborg. Idag söker
Josephine och författaren och psykologen Alexandra Thomas, projektstöd för att utveckla historien till ett filmmanus och spela in en pilotfilm för visning på Bio Roy i Göteborg, Biograf Metropol i Eksjö samt
på Folkets Bio i Jönköping. Filmen handlar om två kvinnor i två olika tidsepoker och generationer som ställs inför svåra livsval. Valen kommer få stora konsekvenser för dem som står dem nära. Båda
kvinnorna möter nazismen men ur två olika perspektiv. Lidija flyr nazismen och KGB under Andra världskriget. Judith, som är Lidijas barnbarn, engagerar sig i ett nynazistiskt parti ovetandes om sin judiska
bakgrund. I slutet länkas de två kvinnornas liv samman. Båda kvinnorna tar ett stort men nödvändigt beslut och tvingas stå upp för vilka de är. Det blir ett avslut och en försoning genom generationerna.
Manus skrivs under våren 2020 och under sommaren sker inspelning av en pilotfilm. Under hösten visas filmen på Bio Roy i Göteborg, Biograf Metropol i Eksjö samt på Folkets Bio Jönköping. Innan
visningen bjuds publiken in till en läsning av manus och samtal med författarna. Efter filmen hoppas vi på fortsatta samtal och vidare intresse.
Beskriv den eventuella projektorganisationen för förproduktionen
Skådespelare Josephine Bauer samt författare och psykolog Alexandra Thomas söker bidrag för att vidareutveckla en sann historia till filmmanus. En filmproducent samt regissör, Lena Koppel, med
produktionsbolaget Grace Film Production AB har uttryckt sitt intresse för att medverka som regissör och producent. Mattias Nohrborg från B-reel film, och medgrundare till TriArt Film, är kopplad till
projektet som dramaturg och handledare under skrivprocessen. Tidplan December 2019: Planering påbörjas. Vi kontaktar producenter och distributörer och meddelar att vi påbörjar projektet Januari 2020:
Manusskrivande påbörjas Februari 2020: Grovmanus finns för läsning till dramaturg och producenter 31 mars. Manus klart. Rollbesättning påbörjas och inspelningsplatser för pilotfilmen besöks
Beskriv hur filmen skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Flera inspelningsplatser kommer utspela sig i Jönköpings län vilket kommer framgå tydligt. Vi filmar i både stads- och landsbygdsmiljö i och med att tre av huvudkaraktärerna härstammar från Jönköping
respektive Eksjö. Även i verkliga livet kommer en av manusförfattarna, Josephine Bauer, från Aneby samt Eksjö vilket gör att hon har stor kännedom om de lokala omgivningarna. Josephine är
professionell skådespelare i tv- och filmbranschen och Alexandra är författare och psykolog. Vi vill vara
24 med och lyfta fram en del av Jönköpings läns historia. Filmens mamma, Anna, fosterhemsplacerade i
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Aneby
och bor idag kvar i Eksjö.

Var produceras filmen?
Eksjö,Jönköping,Nässjö
Var genomförs förproduktionen?
Eksjö,Jönköping,Nässjö
Hur utvärderas arbetet med förproduktionen?
Först gör författarna en egen utvärdering för att bedöma själva samarbetet kring skrivprocessen. Vad gick över förväntan och vad kunde ha gjorts bättre? Sedan utvärderar vi tillsammans med vår
dramaturg arbetet tillsammans. Flöt det på bra? Var vi överens? Vad tillförde arbetet med en dramaturg? Efter det utvärderar vi vårt inspelningsarbete av pilotfilmen tillsammans med filmteamet för att
kunna använda förbättringar och stryka eventuella misstag för en framtida inspelning av hela manuset. Slutligen utvärderas våra pilotvisningar på de tre biograferna. Hur gick det? Vad tyckte publiken? Hur
går vi vidare för att filma resten av manuset? Vad händer efter detta? När filmen släppts, och besöken i skolor och på bibliotek inletts, utvärderas mottagandet samt publikens respons även här.
Hur sprids filmen och erfarenheterna från produktionen av filmen?
Eftersom vi har kontakt med Mattias Nohrborg på TriArt film vill vi använda det bolaget som distributör. Vi har även kontakt med produktionsbolaget Grace Film Production AB genom regissör och
producent Lena Koppel och Otto Runmark. Vi är båda vana föreläsare respektive kommunikatörer och vår ambition är att besöka olika skolor och bibliotek i södra och mellersta Sverige för att prata om
filmen och dagens politiska strömningar.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
16 år och äldre
Filmens genre
Drama
Hur kan produktionen arbeta medvetet och systematiskt med jämlikhet, jämställdhet, och tillgänglighet utifrån genus och etnicitet?
Genom att huvudpersonen är kvinna, ensamstående mamma samt konstnär behandlas genusfrågan i termer av vad som var ett accepterat beteende i den tidsanda som skildras. Även Judith genomgår
en transformation i sitt sökande efter sin roll och sin identitet som modern kvinna.
Samverkar produktionen med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange med vilka och beskriv hur ni samverkar.
Skola, bibliotek samt biografer.
Hur arbetar produktionen med utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Efter att piloten lanserats kommer vi att bjuda in och besöka skolklasser i södra och mellersta Sverige för att prata om filmen och dagens politiska strömningar.
Hur arbetar produktionen med etnisk och kulturell mångfald?
Bokens huvudkaraktärer är båda judinnor och filmen utspelar sig delvis i Lettland. Filmen involverar klassfrågor då Lidija gör en klassresa neråt och har svårigheter att anpassa sig till den nya identiteten
som fattig mamma och konstnär. Temat tar upp kulturella skillnader, nynazism och samhällets återuppväckta nationalism i och med Markus engagemang i partiet Enad Front.
Hur arbetar produktionen med tillgänglighet (t.ex funktionsnedsättning)?
Inför visningarna av pilotfilmen kommer vi ta hörsel-och synskadade i beaktande genom att ha en introduktion då vi går igenom handling samt karaktärernas utseende och attribut. Vi kommer även
försäkra oss om att hörselslingor och rullstolsramper finns på plats.
Hur bidrar produktionen till en bättre miljö?
Alla våra resor kommer att ske via tåg, båt eller buss. Våra kläder och kostymer kommer att hyras från Göteborgsoperan samt inhandlas secondhand. Vårt manusarbete sker digitalt och med minimal
pappersförbrukning.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
I ett sådant scenario skriver vi manus på helger och ledig tid. Vi kommer då bekosta pilotfilmen med egna medel för att sedan söka bidrag för att kunna gå vidare med att finansiera långfilmen.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Budget Jönköping-2.pdf
Ansökandens CV
Helst en PDF-fil
cv Josephine Bauer 2019 .doc
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Länkar Jönköping.docx
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
CV Alexandra aug 2019.doc
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange förproduktionens totala intäkter. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och budget för hur
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Göteborgs Kulturnämnd
Katz Kulturfond

Egen finansiering

Aktuellt belopp

100 000

100 000

100 000

100 000

30 000

30 000

40 000

40 000

Övriga intäkter och sponsring

270 000

Summa intäkter

Kostnader

25
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Ange förproduktionens totala kostnader. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och hur budget för
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Kostnadstyp

Belopp

Förproduktionskostnader

270 000

Administrativa kostnader

0

varav lönekostnader

137 000

varav lokalkostnader

15 000

varav resekostnader

1 000

Övriga kostnader

0

Summa kostnader

270 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Jönköpings litteraturhus

Telefon
070-9668033

Adress
Syrgasvägen 7

E-post
info@jonkopingslitteraturhus.se

Postnummer
553 02

Ort
Jönköping

Url
http://jonkopingslitteraturhus.se/
Bank/Plusgiro
473-3531

Org/personnr
168025241194

Projektinformation
Projektnamn *
Metodutveckling för litteraturhus
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2022-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Jönköpings litteraturhus
Organisationsform
Ideell förening
Projektledare
Camilla Mollung
E-post till projektledare
camilla@jonkopingslitteraturhus.se
Kontaktperson
Camilla Mollung
Telefon dagtid till kontaktperson
0703017333
E-post till kontaktperson
camilla@jonkopingslitteraturhus.se
Konstområde (flera kan anges)
Bildning,Film/rörlig bild,Litteratur
Vad är projektets syfte?
Syftet är att utveckla metoder för hur litteraturhus kan etableras och drivas i regionen. I och med samarbetet med andra kommuner och litteraturhus som Kultivera i Tranås och Småbus i Björköby är
förhoppningen att samverkan kring litteraturprojekt ska bidra till att stärka den kulturella infrastrukturen i länet på litteraturområdet. Genom att marknadsföra aktiviteter på platser som vårdcentraler och
matbutiker vill vi få ett breddat deltagande i våra projekt och därmed motverka diskriminering av utsatta grupper. Metodologiskt vill vi hjälpa länets litterära aktörer att utvecklas konstnärligt bland annat
genom att använda och handleda i teknologi som poddinspelning och filmproduktion.
Vad ska genomföras inom projektet?
Projektet har fyra ben i startskedet: 1. Skriv ditt liv 2. Unga författares laborationer 2.0 3. Tidskriften Prosa 4. Småskriva 5. Poetry Slam
Beskriv projektorganisationen.
Projektledare är Camilla Mollung som kommer att arbeta praktiskt i projektet med stöd från Jönköpings litteraturhus styrelse: Camilla Mollung – universitetsadjunkt och kursutvecklare/kursansvarig Kreativt
skrivande JU och certifierad lektör Mynta Milehav – folkhögskolelärare i kreativt skrivande och litteraturvetenskap Vera Zherdev – museipedagog, magister i kreativt skrivande Karin Wennberg –
museipedagog med inriktning barn och unga Sara Jansson – utgiven poet med några poäng i pedagogik Jakob Eng – läser filmvetenskap och litteraturvetenskap Abbe Jidah – skrivande gymnasieungdom
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Att ha fungerande och aktiva litterära noder i länet utgör ett regionalt kulturellt mervärde. Litteraturhusens framväxt i länet kommer att bidra till att göra litteraturen som konstform tillgänglig för betydligt fler
än idag.
Var produceras projektet?
Jönköping
Var genomförs projektet?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Hur marknadsförs projektet?
De medverkandes sociala nätverk, Jönköpings litteraturhus hemsida, tidningar, analog marknadsföring på vårdcentraler, skolor, mataffärer och bibliotek.
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Projektet utvärderas genom att projektledaren avrapporterar till litteraturhusets styrelse. Spridningen av metoden kommer ske i form av föreläsningar på andra orter i landet i samband med mässor och
när vi blir inbjudna att berätta i andra sammanhang där man sett att vår metod fått ett gott utfall. Det kommer även att finnas material i form av poddinspelningar och filmklipp.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
0-12 år,13-18 år,19-25 år,26 år och äldre
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
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Vi tycker
om alla!!!

Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Genom en mycket bred marknadsföring. För arbetsbeskrivningar se projektplanerna.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Kultivera i Tranås Regionbiblioteket Småbus Björköby Biblioteken i länet Jönköping university, Valand, Linnéuniversitet, Lunds universitet, Biskops Arnö, Luleå tekniska högskola, Umeå universitet, Uppsala
universitet
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Vi arbetar med att utveckla barn och ungas konstnärliga litterära uttryck. I det arbetet ingår samtal över vad som traditionellt kan utgöra gränser mellan grupperingar som kulturella eller åldersmässiga
skillnader. Samverkan mellan olika projekt gör detta möjligt, se projektbeskrivningar.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Vi arbetar med uppsökande verksamhet i områden med varierande sociokulturell status. För övrig info se projektbeskrivningar.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Vi arbetar med att fördela könstillhörighet rättvist mellan män, kvinnor och andra.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Vi arbetar med uppsökande verksamhet i områden med varierande sociokulturell status. Vi arbetar kontinuerligt med uppsökande verksamhet hos de projektdeltagare som av olika anledningar inte kan ta
sig till litteraturhuset på grund av funktionsnedsättning av något slag. Alla produkter av verksamheten publiceras digitalt. För övrig info se projektbeskrivningar.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Vi arbetar med miljöcertifierade leverantörer och strävar själva efter att bli certifierade. I arbetet med det reser vi kollektivt i den mån det är möjligt samt använder miljövänliga produkter i verksamheten
med ett miljömedvetet tänkande.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Vi utgår från Brundtlandrapportens tre dimensioner i allt hållbarhetsarbete inom litteraturhuset.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Vid uteblivna bidrag kommer verksamheten att reduceras och som följd av detta kommer utvecklingen av litteraturen som konstform inte att uppnå sin fulla potential.
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Plan Metodutveckling för litteraturhus.pdf
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
BUDGET Metodutveckling för litteraturhus 20-23.pdf
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
BUDGET Metodutveckling för litteraturhus ÅR1.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Verksamhetsbeskrivning JL.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Stadgar JL.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
473-3531

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
1 800 000

1 800 000

Svenska akademien

450 000

450 000

Ax:son Johnssons stiftelse

300 000

300 000

Kulturens bildningsverksamhet

900 000

900 000

4 576 000

4 576 000

900 000

900 000

1 500 000

1 500 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Aktuellt belopp

Kulturrådet

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

10 426 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
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Kostnadstyp

Belopp

Projekt-/produktionskostnader

1 894 000

Administrativa kostnader

8 532 000

varav lönekostnader

7 350 000

varav lokalkostnader

900 000

varav marknadsföringskostnader

282 000

Övriga kostnader
10 426 000

Summa kostnader

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.

29

184

11/11/19

Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Scenkonst Jönköping

Telefon
0763933689

Adress
c/o Pär Nilsén Västra Källängsvägen 5

E-post
info@scenkonst.nu

Postnummer
56232

Url
http://scenkonst.nu

Ort
Norrahammar

Bank/Plusgiro
194-1129
Org/personnr
197310097311

Projektinformation
Projektnamn *
Subterranea
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2022-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Scenkonst Jönköping
Organisationsform
Ideell förening
Projektledare
Wolfgang Veith
E-post till projektledare
info@scenkonst.nu
Kontaktperson
Wolfgang Veith
Telefon dagtid till kontaktperson
0763936160
E-post till kontaktperson
info@scenkonst.nu
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Film/rörlig bild,Musik
Vad är projektets syfte?
Utforska det underjordiska rummet för tvärkonstnärliga möten och projekt. Skapa strukturerna för lokala konstnärer (utgående från den befintliga "Subterranea" konstnärsgruppen bestående av 9
konstnärer från Jönköping) för att utveckla idéer för att fylla platser under jorden med konstnärliga projekt med fokus på tvärkonstnärlighet och natur för att möjliggöra upplevelser med flera sinnen och
anknytningen till naturen samtidigt. Genom en kulturpedagog i samarbete med Österängens konsthall kommer även ett pedagogiskt arbete ske, där barn ska föras nära både natur, konst och musik på ett
unikt sätt.
Vad ska genomföras inom projektet?
Utifrån en tidigare genomfört utställning "Subterranea 2019" kommer en konstnärsgrupp byggas upp som vid behov kan utökas med exempelvis internationella konstnärer exempelvis genom samarbete
med Österängens konsthall och kulturintendenten Filip Zezovski-Lind. Projektledningen kommer utforska möjligheterna till återkommande utställningar i Tabergsgruvan, i bunkern i Jönköping och i andra
underjordiska utrymmen i Region Jönköpings Län (ex.Klevagruvan) 2020: Hemsida och egna sociala mediakanaler kommer att byggas upp. I och med att det finns potential för internationella projekt och
samarbeten kommer förmodligen en .com- domain vara aktuell t.ex. www.subterranea.com Maj 2020: Utställning i Tabergsgruvan under en hel vecka. Besök av skolklasser med konst- och
naturworkshops i samarbete med en konstpedagog från Österängens konsthall. Egen utställningsvägg för eleverna vid gruvingången. Live-events under båda helgerna. Samverkan med det lokala
näringslivet och industrimuseet eftersträvas. Scoutföreningen mm År 2021-2022: Utställningen i Tabergsgruvan ska bli ett årligt återkommande event under maj månaden som kommer lyfta
Tabergsgruvan och Taberg även ur ett attraktivitetsperspektiv. Det ska lockas fler turister och lokalförankringen ska även locka fler lokala besökare. Internationella gästkonstnärer kommer att bjudas in för
samarbete kring utställningar. Samarbete med kommunens konstintendent och Österängens konsthall. Utställningar i andra underjordiska utrymmen är planerade för de följande åren. Tänkbara lokaler:
Bunkern i Jönköping, Klevagruvan mm
Beskriv projektorganisationen.
Projektägare och projektledning: Scenkonst Jönköping med projektledaren Wolfgang Veith (utbildad projektledare på JU, ledarskapsutbildning på Svensk Scenkonst) Konstnärlig ledare bild: Sören
Nordenström, bildkonstnär Ansvarig video/projektioner: Danilo Giannini och Susann Westberg Ansvarig skulptur: Björn Skalström Säkerhetsansvarig: Hans Fransson (Gruvguidförening Taberg)
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Pilotprojektet "Subterranea 2019" fick leaderstöd och väckte stort intresse i Jönköping och omnejd. Utställningen attraherade trots minimal marknadsföring 400 personer med bland annat gäster från Sala.
Vi tänker att projektet är unik pga dess tvärkonstnärlighet och kan på så sätt bli till en modell för andra orter där gruvor skulle kunna vara alternativa utställningsytor i tider då det finns brist på sådana.
Konstnärsgruppen har redan fått in förfrågningar för utställningar både inom Sverige men även utomlands. Genom att skapa ett unikt koncept kring gruvan som utställnings- och konsertlokal kan
Tabergsgruvan och Jönköpingsgruppen "Subterranea" bli förebild för andra konstellationer över landet.
Var produceras projektet?
Jönköping,Vetlanda
Var genomförs projektet?
Jönköping,Vetlanda
Hur marknadsförs projektet?
Via sociala medier, tidskrift konstperspektiv, Destination Jönköping
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Videodokumentation. En skriftlig redovisning kommer skrivas som kan spridas via exempelvis gruvföreningar.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
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Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
0-12 år,13-18 år,19-25 år,26 år och äldre
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Då bild, video, musik och natur är universella språk är målgruppen väldigt bred. I konstnärsgruppen finns både kvinnor och män, svenskar och utomlands födda. Arbetet präglas därför starkt av aspekter
som jämnlikhet och jämställdhet och genusfrågor ligger teamet varmt om hjärtat.
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Heterogeniteten av teamet gör att vi når fram till väldigt olika personer. Dessutom finns planer till att inkludera kulturskolorna i projektet så att vi även kan nå ut till barn och unga med vårt arbete.
Projektet är a intresse för unga både ur konstnärlig perspektiv men även ur naturperspektiv. Samarbetet med skolor och besök av utställningen av skolklasser ger oss möjligheten till att nå ut till alla möjliga
etniciteter och vi får även en jämn fördelning gällande genus i vår målgrupp.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Föreningen Gruvguidar i Taberg. Rådgivande funktion och säkerhetsansvarig, samt råd gällande naturskyddsfrågor. Kulturskolan: pedagogisk verksamhet inom projektet (se arbete med målgrupp och
hållbar utveckling barn- och ungdomskultur) Österängens Konsthall: konstpedagog, rådgivning i samtidskonst, internationella kontakter Jkpgs kommuns konstintendent Filip Zezovski-Lind: hjälp med urval av
internationella gästkonstnärer
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Subterranea2019.pdf
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
En målgrupp är barn där vi med hjälp av pedagogiska resurser inom teamet (konstpedagog, socialpedagog) vill utveckla ett pedagogisk koncept för att föra närmare barnen/unga till både konst/musik och
natur. En konstverkstad i projektform är planerat i samarbete med kulturskolan. Vår projektledare Wolfgang Veith har en utbildning som socialpedagog med sig och flera konstnärer i gruppen har en
bakgrund där pedagogiskt arbete finns med.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Projektledningen har lagt stor vikt på en välbalanserad sammansättning av teamet. Samtliga konstnärer är bosatta i och runtom Jönköping för att underlätta samarbetet. Däremot är gruppen väldigt
heterogen-. Både när det kommer till konstnärliga intriktningen, genus och bakgrund. Vi har flera personer med invandringsbakgrund i konstnärsgruppen. Vi vill även nå ut till hela befolkningen genom
projektet eftersom vi riktar vårt arbete till alla oavsett socioekonomisk bakgrund, kulturell bakgrund, etnicitet, sexuell läggning, kön och könsuttryck med bildkonst och musik som universella språk för att
föra individen närmare naturen. Detta möjliggörs bland annat genom samarbete med skolor.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Gruppen består av både kvinnor och män. Både projektledare och konstnärlig ledare är av manligt kön men gruppen tillämpar demokratiska processer för att hitta vägar och lösningar, där projektledare
finns av administrativa skäl och konstnärlig ledare finns av kommunikativa skäl. För en ordnad konstnärlig process behövs en fungerande kommunikation imellan projektledning och konstnärsgruppen.
Konstnärlig ledare Sören Nordenström är pensionär och har därmed möjligheten till att stå till förfogande för den kommunikationsprocessen som krävs.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Ett bekymmer när det gäller arbete med gruvor är utan tvekan tillgänglighet då gruvor i allmänhet och Tabergs gruvan i synnerhet inte alltid är tillgängliga för exempelvis rullstol. Vi vill därför utöka
verksamheten till gruvor med bra tillgänglighet (t.ex. Klevagruva). Vi kommer även utforska möjligheten till att förbättra tillgängligheten av Tabergs gruvan genom att söka bidrag av exempelvis Leader för
att tillgängliggöra Tabergsgruvan för rullstol.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
En utav projektet grundidéer är att genom musik och konst som medium hitta tillbaka till naturen som man upplever med alla sinnen genom den tvärkonstnärliga utställningen. Hitta tillbaks till naturen och
upptäcka värdet med naturmiljöer som en resurs för att återhämta sinnen och som vår livslina som möjliggör allt liv på jorden. Genom att hitta tillbaks till naturen och se värdet i naturmiljöer hoppas vi
kunna bidra till ökad förståelse för naturens betydelse hos besökarna.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Utställningen i Tabergsgruvan ska bli ett årligt återkommande event under maj månaden som kommer lyfta Tabergsgruvan och Taberg även ur ett attraktivitetsperspektiv. Det ska lockas fler turister och
lokalförankringen ska även locka fler lokala besökare. Genom att involvera barn i projektet, med både besök av utställningen och konstworkshops med egen utställningsvägg i gruvan, hoppas vi kunna öka
identifieringsgraden med projektet hos lokalbefolkningen. Projektet stärker även de lokala konstnärerna som i sin tur är en viktig faktor i utbildningen och konstundervisning av våra barn i regionen, då några
arbetar i kulturskolan och några av projektdeltagarna jobbar med andra projekt för barn och unga. Det är viktigt att ge spännande och utvecklande arbetstillfällen för sina regionala fria kulturutövare om
man vill vara en attraktiv region för sina kulturutövare. Något som faktiskt även är en utav prioriteringarna i kulturplanen.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Projektet kommer inte kunna genomföras.
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Subterranea (3).pdf
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
budget_subterranea_20-22.ods
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
budget_subterranea_år1.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
194-1129

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
503 400

Bidrag från Region Jönköpings län
31

186

Aktuellt belopp
503 400
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150 000

150 000

Leader Västra Småland

90 000

90 000

Vetlanda kommun

50 000

50 000

0

0

Övriga intäkter och sponsring

25 000

25 000

Försäljning

90 000

90 000

Bidrag från

Jönköpings kommun

Egen finansiering

908 400

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp

Projekt-/produktionskostnader

428 400

Administrativa kostnader

312 000

varav lönekostnader

160 000

varav lokalkostnader

72 000

varav marknadsföringskostnader

80 000

Övriga kostnader

168 000

Summa kostnader

908 400

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Värnamo kommun

Telefon
0370-377604

Adress
Box 414

E-post
lars.alkner@varnamo.se

Postnummer
33124

Ort
Värnamo

Url
https://www.varnamo.se/kultur
Bank/Plusgiro
595-8848

Org/personnr
162120000555

Projektinformation
Projektnamn *
Att forma gnosjöandans kulturpolitik - interkommunal kulturpolitisk samverkan i GGVV-regionen
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2022-09-30

Fördjupad information
Organisationsnamn
Värnamo kommun
Organisationsform
Kommun
Projektledare
Lars Alkner
E-post till projektledare
lars.alkner@varnamo.se
Kontaktperson
Lars Alkner
Telefon dagtid till kontaktperson
0370-377604
E-post till kontaktperson
lars.alkner@varnamo.se
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Bildning,Dans,Film/rörlig bild,Hemslöjd,Litteratur,Museum/kulturarv,Musik,Teater
Vad är projektets syfte?
Öka kunskapen om kulturpolitik bland den nya mandatperiodens förtroendevalda med kulturansvar i kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Öka förståelsen för professionella
kulturutövares villkor bland politiker. Öka förståelsen för civilsamhället och det ideella kulturlivet. Öka kunskapsöverföringen mellan kulturpolitikerna i de fyra kommunerna sins emellan samt mellan
kommunerna och regionen. Skapa en pilotmodell för kulturpolitiskt forum som kan överföras till andra delar av Jönköpings län och även andra län.
Vad ska genomföras inom projektet?
Utbildning i kulturpolitik för förtroendevalda med kulturpolitiskt ansvar i kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. I utbildningen medverkar professionella kulturutövare, med syfte att öka
förståelsen för deras förutsättningar. Av samma skäl medverkar representanter från civilsamhället och det ideella kulturlivet. Skapa kulturpolitiskt nätverk och kunskapsöverföring i GGVV-regionen. Skapa en
infrastruktur för möten mellan kulturpolitiken och professionella kulturutövare. Skapa en infrastruktur för möten mellan kulturpolitiken, civilsamhället och ideella kulturlivet. Arrangera offentliga samtal om
kulturpolitik som avslutas med kulturpolitisk/a debatt/er inför valet 2022.
Beskriv projektorganisationen.
Styrgrupp bestående ansvarig nämnds- eller utskottsordförande i var och en av de fyra kommunerna. Arbetsgrupp bestående av de fyra kommunernas kulturchefer. Arbetsgruppen rapporterar till
styrgruppen. Projektledaren är adjungerad i både styrgrupp och arbetsgrupp.
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Skapar en kulturell infrastruktur och en kulturpolitisk mötesplats för dialog i södra länsdelen. Skapar nya dialogstrukturer i interkommunal samverkan. Detta utgör en modell som kan överföras till andra delar
av länet, men även till andra politikområden. Skapar en medvetenhet hos ansvariga politiker för villkoren för både professionellt och ideellt konstnärligt skapande. Skapar förståelse för barn och ungas rätt till
kultur. Möjliggör ökad geografisk spridning av kultur. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner samt mellan kommuner och region.
Var produceras projektet?
Gislaved,Gnosjö,Vaggeryd,Värnamo
Var genomförs projektet?
Gislaved,Gnosjö,Vaggeryd,Värnamo
Hur marknadsförs projektet?
Direkt till berörda politiker och tjänstepersoner. De öppna aktiviteterna, som till exempel debatter, marknadsförs genom annonser, pressinbjudningar, affischer, hemsidor, e-postlistor samt sociala medier.
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Utvärderas årligen med stöd av Region Jönköpings län. Resultat och erfarenheter sprids i kulturchefsnätverket, kultursekreterarnätverket, bibliotekschefsnätverket samt på regionala och lokala kulturforum.
Debatter och vissa föredrag filmas för digital spridning. Föredragning i ansvariga nämnder, inklusive regionens ANA-nämnd och/eller kulturutskott. Ett koncept som kan appliceras i andra delar av länet tas
fram. Föredragning i ansvariga nämnder i övriga kommuner i länet om så önskas.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
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19-25
år,26 år och äldre

Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Den primära målgruppen för projektet är politiker i nämnder/utskott ansvariga för kultur. De utses av respektive kommunfullmäktige, som väljs i allmänna val och därmed representerar hela befolkningen.
De offentliga aktiviteterna riktar sig till alla.
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Politikerna medverkar inom ramen för sina uppdrag. De offentliga aktiviteterna marknadsförs brett, både analogt och digitalt, eventuellt med utjämnande marknadsföringsinsatser. Politikerna utbildas i hur
kulturpolitik kommuniceras ut. Debatt/er arrangeras valåret 2022. Debatterna tillgängliggörs även digitalt.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Samverkan mellan kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Samverkan med Region Jönköpings län, de regionala kulturinstitutionerna, kulturaktörer inom civilsamhället och det ideella
kulturlivet samt professionella kulturutövare.
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Genom ökad kunskap och förståelse för kulturpolitik hos ansvariga politiker, skapas långsiktiga förutsättningar för alla former av kultur. Barn och unga är en särskilt prioriterad grupp i kulturpolitiken för
samtliga deltagande kommuner.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Genom ökad kunskap och förståelse för kulturpolitik hos ansvariga politiker, skapas långsiktiga förutsättningar för alla former av kultur. Alla deltagande kommuner arbetar för en ökad mångfald inom
kulturen och med integration. Personer med annat modersmål än svenska är en prioriterad grupp, varför riktade inbjudningar kan göras.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Genom ökad kunskap och förståelse för kulturpolitik hos ansvariga politiker, skapas långsiktiga förutsättningar för alla former av kultur. Kunskapsförmedling om de faktiska förhållandena inom kultursektorn
ur ett genusperspektiv, är en del av utbildningen. Kulturvaneundersökningen utgör ett viktigt underlag.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Genom ökad kunskap och förståelse för kulturpolitik hos ansvariga politiker, skapas långsiktiga förutsättningar för alla former av kultur. Personer med funktionsvariation är en prioriterad grupp.
Kunskapsförmedling om de faktiska förhållandena inom kulturvärlden ur ett tillgänglighetsperspektiv, är en del av utbildningen. Kulturvaneundersökningen utgör ett viktigt underlag. Med ökad lokal
samverkan, kan en större andel kultur konsumeras på hemmaplan. Debatter och vissa föredrag tillgängliggörs digitalt. Alla offentliga delar har fri entré.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Med ökad lokal samverkan, kan en större andel kultur konsumeras på hemmaplan. Konsumtion av kulturupplevelser har som regel mindre miljöpåverkan än materiell konsumtion. Kulturen kan vara ett
medel i att förhålla sig till klimatkrisen och andra stora framtidsutmaningar på miljöområdet. Debatter och vissa föredrag tillgängliggörs digitalt.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Kulturen är viktig i utvecklandet av vår demokrati. Därför är det viktigt med ett levande kulturpolitiskt samtal. Kulturen har även hälsofrämjande aspekter och får människor att växa, samt kan bidra till att
öka toleransen och förståelsen för andra människors sätt att se på världen. Det är viktigt att de folkvalda har god kännedom om områden de fattar beslut inom.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Övriga bidragsgivare är kommunerna som har för avsikt att genomföra detta. Utan regionalt bidrag blir det i ytterst liten omfattning.
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Projektbeskrivning kulturpolitik bilaga.docx
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
Projektbudget kulturpolitisk samverkan GGVV.xlsx
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
budget år 1 (utdrag från totalbudget.xlsx
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
595-8848

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Aktuellt belopp

622 000

622 000

624 000

624 000

Bidrag från

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

Summa intäkter
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Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp
92 000

Projekt-/produktionskostnader

1 084 000

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

1 004 000

varav lokalkostnader

30 000

varav marknadsföringskostnader

50 000

Övriga kostnader

70 000

Summa kostnader

1 246 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Jönköpings Läns Museum

Telefon
036-301800

Adress
Box 2133

E-post
info@jkpglm.se

Postnummer
550 02

Ort
Jönköping

Url
https://jonkopingslansmuseum.se
Bank/Plusgiro
268-5459

Org/personnr
168260009322

Projektinformation
Projektnamn *
Museipedagogik i länet
Startdatum *
2020-01-06

Slutdatum *
2023-01-05

Fördjupad information
Organisationsnamn
Jönköpings läns museum
Organisationsform
Stiftelse
Projektledare
Annie Rosén
E-post till projektledare
annie.rosen@jkpglm.se
Kontaktperson
Annie Rosén
Telefon dagtid till kontaktperson
036-301816
E-post till kontaktperson
annie.rosen@jkpglm.se
Konstområde (flera kan anges)
Bildning,Museum/kulturarv
Vad är projektets syfte?
Syftet är att på nya pedagogiska sätt tillgängliggöra och förmedla kulturarv i länet för barn och unga. Genom att använda modern teknik i kombination med kulturmiljöer i länet får målgruppen möta
kulturarv på ett nytt sätt. Tillgängligheten till kulturarv är en demokratisk rättighet, oavsett vart i länet man är bosatt. Tanken är att väcka nyfikenhet och empati för människor som levde förr genom de
spår vi kan se i landskap, byggnader och föremål. Utifrån dessa spår får man möjlighet att reflektera över dåtida, nutida och framtida förutsättningar för människors levnadsvillkor utifrån de mänskliga
rättigheterna och de globala målen.
Vad ska genomföras inom projektet?
Projektets idé är skapa ett pedagogiskt program som kan bedrivas inne i länets alla kommuner, utan att vara bundet till fysisk plats. Med modern teknik, så som livestreamade lektioner och en digital
plattform med arbetsmaterial, i kombination med fysiska möten inne i länet, kan detta bli verklighet. Tanken är att väcka nyfikenhet och empati för människor som levde förr genom de spår vi kan se i
landskap, byggnader och föremål. Utifrån dessa spår får man möjlighet att reflektera över dåtida, nutida och framtida förutsättningar för människors levnadsvillkor utifrån de mänskliga rättigheterna och de
globala målen. Grundidén är att projektet ska bedrivas i form av en forskarklubb, som en röd tråd, för barn 6-13 år, där materialet kan användas både i skolmiljö men även på för fritiden. För skolan finns
en ett kvalitativt digitalt material lättillgängligt för lärarna att själva använda i förberedda lektioner eller möjlighet att boka ett lektionstillfälle med museipedagog – antingen på plats i skolan, i kulturmiljöerna i
närheten eller på distans via tekniska lösningar. För fritiden bedrivs projektet i en klubb-form, med utmaningar och träffar som uppmanar till nyfiket utforskande.
Beskriv projektorganisationen.
Projektägare är Jönköpings Läns Museum, enheten Dokumentation, Samling och Publika aktiviteter (DSP).
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Fler ska få del av Länsmuseets verksamhet för att öka sin kunskap om historia, och med det också hur man kan agera i dagens samhälle. Genom projektet kan den pedagogiska verksamheten engagera
eleverna och visa att varje människa skapar historia. På så sätt erbjuder vi ett livslångt lärande som kan öka förståelsen för att den egna berättelsen är del av större globalt sammanhang. I det
pedagogiska mötet skapar man en relation till en plats som ökar intresset för att bidra till platsens utveckling. Projektet ska gynna en mångfald av röster, både från dåtid och nutid. Att alla ska få ta del av
kulturarv är en demokratisk rättighet, oavsett om man bor i tätort eller på landsbygd.
Var produceras projektet?
Jönköping
Var genomförs projektet?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Hur marknadsförs projektet?
Information om skolprogrammet kommer att meddelas samtliga grundskolor via nyhetsbrev, lärarträffar och särskilda utskick. Det publika programmet kommer att spridas via sociala medier, träffar i
kommunerna, information på museet samt via museets hemsida. Deltagarna uppmanas att själva sprida sina erfarenheter via våra sociala medier.
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande. I ett första skede kommer uppföljning att ske i direkt anslutning till de livestreamade tillfällena samt efter de fysiska besöken. Ett fokustillfälle per termin
där enkäter skickas ut till lärare som deltagit och då inbjuds de även att vara med att påverka kommande innehåll och upplägg. Vid de fysiska träffarna finns möjlighet att påverka form och innehåll. Utöver
detta kommer enkät att skickas ut till målsman en gång per år för deltagare i fritidsdelen av projektet som inte är kopplat till skolverksamheten. Utifrån de olika kanalerna kan effekten mätas och följas
upp.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
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Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
0-12 år,13-18 år
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Skolor och barn i alla kommuner i Jönköpings län kommer att engageras och bjudas in att delta i projektet, med den genus- och etniska fördelning som finns i skolorna. Vi arbetar särskilt med att engagera
skolor i utsatta områden och skolor på landsbygden, för att alla ska få ta del av kulturarv i länet. I projektet får barn och unga från olika sociokulturella grupper mötas och interagera inom den pedagogiska
ramen.
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Grunden för det pedagogiska arbetet är de globala målen och mänskliga rättigheter. Genom att arbeta praktiskt och på en annan plats än i en traditionell skolmiljö får eleverna en annan lärandesituation där
alla sinnen aktiveras. Upplevelsen blir till ett ankare dit ny kunskap och förståelse kan knytas. Genom att lyfta teman från de Globala målen, kan deltagaren tvingas reflektera över de val vi har idag och
förhållandena historiskt. Exempelvis, punkt 12, hållbar konsumtion och produktion, där man kan göra jämförelser mellan kläder idag och vikingatid, gällande material, produktion och konsumtion.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Vi kommer att samverka med Kulturarva samt Jönköpings läns hembygdsförbund. Kulturarva är ett treårigt ungdomsprojekt som drivs av Studieförbudet Vuxenskolan i Jönköpings län och finansieras med
medel från Arvsfonden. Projektet Kulturarva arbetar med att utveckla och belysa begreppet kulturarv genom att "kulturarva", alltså skapa kulturarv. De har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i länet,
samt ett upparbetat kontaktnät med både skola, kommun och föreningslivet. Jönköpings läns hembygdsförbund är den lokala förankringen i länet, och varje hembygdsgård kan fungera som den fysiska
platsen att utgå ifrån. Hembygdsföreningarna besitter också den lokala kännedomen och kan tillsammans med barn och unga bygga vidare på platsens historia. Projektet leder också till möten över
generationsgränserna, i och med att unga och äldre lär av varandra och får mötas i en ny form. Vi kommer även att initiera samarbeten med Länsarkiv, bibliotek och museer i länet.
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
En del i projektet är att vi arbetar med värdegrundsfrågor samt de globala målen. Dessa ger barn och unga en förståelse för, och en möjlighet att påverka, sin egen historia och platstillhörighet. Man får
också perspektiv på sitt avtryck och att man kan påverka det. En annan del är att man får skapa tillsammans med andra, sitt materiella och immateriella kulturarv.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Människor har alltid förflyttat sig och har lämnat spår. Utifrån exempel i arkeologiskt material och DNA-analyser kan vi lyfta diskussionen och göra jämförelser med vad som händer och har hänt i vår
omvärld.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Projektet har som syfte att minska klyftan mellan stad och landsbygd, vad det gäller tillgång till kulturarv och förståelse för vad kulturarv kan vara. I det pedagogiska programmet arbetar vi med att inte
förstärka negativa könsroller. Med exempel ur arkeologiskt och historiskt material, exempelvis Barumskvinnan (som 1939 tolkades som man på grund av de typiskt manliga föremål som fanns i graven,
men nu har fastställts vara en kvinna), kan man diskutera genus och könsroller i dåtid och nutid.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Idag sker länsmuseets pedagogiska verksamhet inom museets lokaler. Detta innebär en stor kostnad, både ekonomiskt och tidsmässigt, för de kommuner som är i behov av att exempelvis hyra buss för
att komma på besök. Med modern teknik kan man ha museipedagogisk verksamhet på distans, vilket både ökar tillgängligheten, men också minskar kostnaderna för skolorna samt påverkan på miljön för
transporter. Pedagogiken anpassas efter olika behov och funktionsvariationer.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Jönköpings läns museum arbetar idag med de Globala målen och dessa kommer att implementeras i även detta projekt. Genom att använda digitala resurser och livestreamade tillfällen från museet kan vi
även minska på transporterna, vilket leder till mindre utsläpp.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Genom att lyfta fram och belysa lokalt kulturarv och lokala kulturmiljöer uppmanas deltagaren att vårda och bevara, för att kommande generationer ska kunna ta del av miljöerna och bygga vidare på det
globala kulturarvet. Genom att få perspektiv på vad vi lämnar efter oss, jämfört med vad tidigare generationer lämnat efter sig öppnar vi upp för samtal och reflektion om hållbar utveckling. Projektet
kommer att uppmuntra barn och unga att tänka innovativt och planera en framtid som de vill leva i och lämna efter sig till kommande generationer.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Får vi inte full finansiering i projektet kan vi inte genomföra pedagogisk verksamhet inne i länet.
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Projektbeskrivning.pdf
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
Budget.pdf
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
268-5459

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

LEADER
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Aktuellt belopp

2 150 000

2 150 000

1 795 000

1 795 000

11/11/19

600 000

Egen finansiering

600 000

Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

4 545 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp
435 000

Projekt-/produktionskostnader

3 930 000

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

3 330 000

varav lokalkostnader

300 000

varav marknadsföringskostnader

300 000

Övriga kostnader

180 000

Summa kostnader

4 545 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Studio Silk - Den tvärkonstnärliga föreningen

Telefon
0702906004

Adress
Brunnsgatan 26A

E-post
stina.margareta.nilsson@gmail.com

Postnummer
55317

Ort
Jönköping

Url
Bank/Plusgiro
0000000

Org/personnr
198508122440

Projektinformation
Projektnamn *
Studio Silk Residens
Startdatum *
2020-05-01

Slutdatum *
2022-10-30

Fördjupad information
Organisationsnamn
Studio Silk - Den tvärkonstnärliga föreningen
Organisationsform
Ideell förening
Projektledare
Helena Boström, Stina Nilsson
E-post till projektledare
helena@hbrd.se, stina.margareta.nilsson@gmail.com
Kontaktperson
Stina Nilsson
Telefon dagtid till kontaktperson
0702906004
E-post till kontaktperson
stina.margareta.nilsson@gmail.com
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Bildning,Dans,Film/rörlig bild,Litteratur,Musik
Vad är projektets syfte?
Syftet med Studio Silk Residens är att: Utveckla en residensverksamhet fördelat på fyra orter i Jönköpings län för konstnärliga möten över disciplinära gränser, med fokus på det experimentella, det
undersökande och det nyskapande. Inom verksamheten Studio Silk skapa fler möjligheter för länets professionella kulturutövare att få fördjupa, undersöka och utöva sitt konstnärliga skapande. Möjliggöra
möten mellan lokala, nationella och internationella kulturutövare. Ta tillvara på de lokaler som står tomma till följd av den sk ”butiksdöden”, och fylla dem med konst och kultur. Skapa mötesplatser där både
vana kulturkonsumenter och nya grupper av invånare på ett lättillgängligt sätt får ta del av såväl lokal som nationell och internationell kultur i olika former och genrer. Samverka med personer, föreningar
och organisationer som jobbar för att förbättra och främja kulturens plats i vårt län. Skapa inkluderande oaser i städernas/orternas centrum där det konstnärliga uttrycket, kulturen och mötet människor
emellan står i centrum, och ger liv till stadskärnan.
Vad ska genomföras inom projektet?
Kort bakgrund: Verksamheten Studio Silk har funnits sedan 2018. Under 2018 och 2019 har Studio Silk vid fyra tillfällen genom ett samarbete med fastighetsägarna fått utnyttja tomma butikslokaler för att
skapa en plattform där konst och kultur kommer till uttryck genom utställningar, föreställningar och andra publika aktiviteter. Nu vill vi inom den verksamheten rikta mer fokus på att fördjupa konstnärliga
processer och samarbetet mellan kulturarbetare. Det vi söker pengar till från Region Jönköpings läns utvecklingsbidrag är alltså ett nytt projekt inom Studio Silk; att utveckla konstnärsresidens som har fokus
på nyskapande, tvärkonstnärliga samarbeten där tre olika teman utforskas av totalt 15 utövare från olika discipliner under åren 2020, 2021 och 2022 i Jönköping, Nässjö, Bodafors och Tranås. Till
residensverksamheten bjuder vi in utövare inom olika konstformer både från Jönköpings län och från vårt internationella nätverk. De konstformer vi kommer att lägga vikt vid att samverka inom är
danskonst, bildkonst, skulptur, ljudkonst, ljuskonst, design och poesi. De inbjudna utövarna kommer att kunna fördjupa sig i sitt konstnärliga arbete och utforska nya delar av sitt konstnärsskap genom
samarbetet över genregränserna med de andra medverkande. Vi lägger stor vikt vid ett autentiskt tvärkonstnärligt samarbete, alltså handlar det inte om att endast placera olika uttryck bredvid varandra i
ett rum, utan om att verkligen undersöka hur de olika konstformerna kan kommunicera sinsemellan, vilka berörings- och brytpunkter som finns och hur de kan skapa något helt nytt i de mellanrum som
uppstår när de möts på lika villkor. Vi kommer att arbeta med tre olika teman - ett för varje år: Konstens universella språk (2020), Nerver, nerv, ådror och ådringar (2021) och Yta (2022) Mer ingående
beskrivning av dessa teman finns i den detaljerade projektbeskrivningen. I samband med residensverksamheten ordnas publika aktiviteter som konstnärssamtal, workshops, föredrag och visningar av det
pågående utforskande arbetet. Det blir ett unikt tillfälle för länets invånare att ta del av den kreativa processen och mötet mellan olika konstformer. Inom plattformen Studio Silk, utanför själva
residensverksamheten, kommer även följande aktiviteter att genomföras: Konstinstallationer, utställningar, tvärkonstnärliga föreställningar, dansföreställningar, föredrag, klädbyte, sticklingsbyte, yoga,
poesiyoga, dansworkshops, street dance battle mm.
Beskriv projektorganisationen.
Projektledning: Helena Boström och Stina Nilsson Med hjälp och stöd av föreningsmedlemmar: Chiara Gilioli, Isabell Karlsson m fl
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Genom att ta tillvara på de tomma butikslokaler som redan finns, främjar Studio Silk Residens ett nytt sätt att arbeta där näringsliv och kultur möts och drar nytta av varandras tillgångar och kompetenser.
Professionella kulturutövare får möjlighet att utöva sina konstformer, invånarna får en annorlunda kulturupplevelse, regionen får spännande kulturinslag och mer liv. Jönköpings län behöver fler plattformar
för lokala professionellt utövande konstnärer inom alla konstformer, då i synnerhet mer experimentella, tvärkonstnärliga och nyskapande konstupplevelser. Residensverksamheten ser vi som en fin
möjlighet och ett steg i att stärka detta område tillsammans med de inbjudna kulturutövarna och de kommuner, föreningar och organisationer vi kommer att samarbeta med. Då Jönköpings län har ett
förhållandevist lågt antal professionellt verksamma kulturskapare, finns det stor utvecklingspotential. Att främja vårt läns professionella kulturliv är en angelägenhet som vi verkligen brinner för. Vi hoppas att
vi med vår residensverksamhet kommer att kunna ta steg i en riktning mot mer kultur på fler platser, skapad genom intressanta och utvecklande samarbeten som gagnar både de konstnärligt utövande
och publiken.
Var produceras projektet?
Jönköping,Nässjö,Tranås
Var genomförs projektet?
Jönköping,Nässjö,Tranås
Hur marknadsförs projektet?
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trycksaker, inkl speciellt framtagna bilder för projektet. På sociala medier via våra FB- och instagramkonton. Affischer, A4-blad, flyers, programblad, skyltdekor, vinjettbilder till specifika evenemang etc
Jkpg City via sponsrade inlägg i deras sociala medier Kontakt till lokaltidningarna Turistbyråer/Destinationsbolag i kommunerna Samtliga delar i projektet marknadsförs för sig, men även projektet som helhet
marknadsförs.
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Skriftlig utvärdering/rapport med gediget bildmaterial, marknadsföringsmaterial och besöksstatistik för varje separat del i projektet men även för projektet som helhet, görs efter projektets slut och skickas
till alla berörda parter - bidragsgivare, samarbetspartners osv
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
13-18 år,19-25 år,26 år och äldre
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Vi strävar efter att skapa ett rum där alla ska känna sig välkomna, med extra fokus på att kvinnor- trans/ickebinära personer ska kunna känna sig trygga, och att alla oavsett etnisk bakgrund ska känna
sig välkomna, trygga och inkluderade. Detta gäller både publik och medverkande personer.
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Eftersom Studio Silk Residens arbetar i tomma butikslokaler, väl synliga i samhället, kommer vi att vara noga med vilka signaler projektet sänder ut till de förbipasserande invånarna. Rent geografiskt är vi
lättillgängliga eftersom vi söker oss till platser där många människor redan rör sig, många stannar och ser på det pågående konstnärliga arbetet genom skyltfönstren. Men för att människor ska vilja och
våga ta steget att komma till våra publika aktiviteter jobbar vi med följande: Symboler: Vi använder synligt symboler som skapar igenkänning och trygghet; t ex regnbågsflaggan/regnbågsfärgade vimplar.
Språk: Vi kommer 2020 att ha skyltning på utöver svenska även engelska, arabiska, persiska/dari och tigrinja, för att personer som kommit till Sverige dels ska kunna förstå vad Studio Silk är oavsett
kunskaper i svenska, men även att de ska känna att detta är en plats där vi välkomnar alla nationaliteter, och inte minst de stora grupper som har/är på väg att etablera sig i Sverige under de senaste
åren. Samarbeten: I Jönköping samarbetar vi med Qom ut, vi är synliga i deras kanaler vilket vi tänker skapar en känsla av trygghet hos HBTQ+ personer. Sociala medier: Via t ex Facebook och
Instagram får vi stor spridning i olika nätverk/grupper och konstellationer. Vi samarbetar med svenska, ”nysvenska” och internationella konstnärer. Detta gör att konsten vi visar inte stammar från ett
enda, utan många olika kulturella arv, och på så vis når ut till en bredare målgrupp. Bemötande: Vi lägger oss vinn om att alltid ha ett välkomnande bemötande, att vara inbjudande och inkluderande till
vårt sätt, och att genom uppfinningsrikedom överbrygga de språkliga och kulturella barriärer som kan uppstå.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Skådebanan Jönköpings län - ekonomiskt stöd och förmedling av kontakter i kommunerna Jönköping city - marknadsföring och hjälp med lokal LE Lundbergs fastigheter - lokal Jönköpings kommun ekonomiskt stöd Nässjö kommun - ekonomiskt stöd Tranås kommun - ekonomiskt stöd Kultivera i Tranås - konstnärligt samarbete, lokal förankring Kulturgatan i Bodafors - konstnärligt samarbete, lokal
förankring Ljud/ljusuthyrningsfirma - hyra av teknisk utrustning Köpmannaföreningar i Nässjö och Tranås - lokal och marknadsföring ABF Jönköpings län - ekonomiskt stöd
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Detta projekt riktar sig huvudsakligen till en publik över 12 år, men då flera av våra evenemang drar såväl ungdomar som familjer, så finns det möjligheter även för barn tillsammans med sina vuxna att ta
del av verksamheten utifrån de förutsättningar som finns. Vi har inom vår verksamhet med Studio Silk tidigare jobbat med unga dansare och anordnat en dansmatiné där de fick dansa och visa sina
koreografier. Vi kommer att ha fortsatt kontakt med dessa och även andra unga verksamma i länet, bjuda in dem till att ta del av det som skapas inom residensverksamheten genom workshops såväl
som samtal och föredrag, för att inspirera dem och visa att det finns möjligheter att arbeta professionellt med kultur i Jönköpings län. Förhoppningsvis kan detta vara en bidragande faktor till att unga
stannar kvar i länet eller att de återvänder för att arbeta inom konst, dans och kultur.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Genom att främja en inkluderande stämning i hela projektet, genom att informera på olika språk och genom att medvetet anlita kulturutövare och aktörer med ursprung från olika kulturer. Dessa
kulturutövare väcker intresse hos en publik som vi inte annars når ut till.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Vi arbetar aktivt för att minst hälften av alla medverkande definierar sig som kvinnor, vi arbetar aktivt för att hbtq+ personer ska känna sig inkluderade, trygga och välkomna hos oss. Vi lyfter kvinnliga
konstnärer inom olika konstnärliga discipliner.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Vi kommer att arbeta för att göra våra lokaler så tillgängliga som möjligt för människor med funktionsnedsättning. Hittills har våra lokaler legat i gatuplan. Alla våra evenemang har fri entré, för att alla
invånare oavsett ekonomisk situation ska ha samma möjlighet att ta del av det vi gör.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Så vitt det är möjligt använder vi oss av tåg som transportmedel. Så långt det går använder vi oss av miljövänliga och ekologiska/lokala produkter i projektet. Detta gäller såväl mat/tilltugg i samband med
publika evenemang som konstnärsmaterial. Vi tror på att skapa mötesplatser och samla människor så att de får en plattform där de kan träffa varandra utanför sin vardagliga kontext och känna
gemenskap. Detta främjar en känsla av tillhörighet och sammanhang vilket inspirerar och ökar motivationen till att ta hand om både varandra och omgivningen.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Genom att erbjuda nyskapande tvärkonstnärliga kulturupplevelser, hoppas vi berika vår publik själsligen, skapa rum för reflektion, så tankefrön till nya förhållningssätt och stimulera till hållbara val i vardagen.
I stället för att butikslokaler står tomma, fyller vi dem med innehåll som skapar värde för länets invånare och besökare. Vi skapar en plattform för nätverkande, bjuder in näringslivet och skapar
arbetstillfällen för kulturarbetare. Genom att skapa en inkluderande miljö skapar vi samhörighet mellan människor, vilket i sin tur bidrar till ett tryggare samhälle. Genom de möten som äger rum hos oss,
mellan konstnärer, mellan konstnärer och publik och mellan olika publikgrupper, uppstår synergieffekter av positivt slag; ett starkare kulturliv och fler tvärkonstnärliga samarbeten blir resultatet.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Minska ner på projektets omfattning och antalet medverkande. Minska ner på teknisk utrustning.
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Detaljerad projektbeskrivning Studio Silk Residens 2020-2022 .pdf
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
Detaljerad treårig budget Studio Silk Residens 2020 - 2022 .pdf
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
Detaljerad budget Studio Silk Residens 2020 .pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
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Bankgiro
(7-8 siffror)
0000000

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
662 000

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Aktuellt belopp
662 000

60 000

Skådebanan Jönköpings län

60 000

60 000

120 000

120 000

Nässjö kommun

40 000

40 000

Tranås kommun

20 000

20 000

Egen finansiering

180 000

180 000

Övriga intäkter och sponsring

270 000

270 000

0

0

Jönköpings kommun

Försäljning

1 352 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp

Projekt-/produktionskostnader

822 000

Administrativa kostnader

480 000

varav lönekostnader

180 000

varav lokalkostnader

270 000

varav marknadsföringskostnader

30 000

Övriga kostnader

50 000

Summa kostnader

1 352 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Minopera

Telefon
0763933689

Adress
Västra Källängsvägen 5 c/o Pär Nilsén

E-post
info@minopera.se

Postnummer
56232

Url
http://minopera.se

Ort
Norrahammar

Bank/Plusgiro
5072-1273
Org/personnr
197310097311

Projektinformation
Projektnamn *
Minopera, en opera för Småland
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2022-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Minopera
Organisationsform
Ideell förening
Projektledare
Wolfgang Veith
E-post till projektledare
info@minopera.se
Kontaktperson
Wolfgang Veith
Telefon dagtid till kontaktperson
076-3936160
E-post till kontaktperson
info@minopera.se
Konstområde (flera kan anges)
Musik,Teater
Vad är projektets syfte?
Inom projektet ska Minopera bygga upp strukturer som gynnar genren opera i Region Jönköpings Län och Småland. Samverkan med andra för operan i Småland relevanta organisationer
(Smålandsoperan, Musik i Syd, SMOT) ska utvecklas. Stärka operans infrastruktur. Nå ut med fler operaproduktioner i länet. Aktivt arbeta med publikutveckling och kunskapsöverföring kring opera som
konstform. Operans tillgänglighet ska höjas för människor i regionen oavsett bakgrund, socioekonomiska förhållanden, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation eller kön. Vi vill även öppna operans värld för människor som genom bakgrund, upplevelser eller normbildning inte än har kommit i såpass nära kontakt
med konstformen för att bilda sig en välgrundad uppfattning om operan och dess inbyggda budskap. Även barn och unga ska få denna möjligheten för att kunna upptäcka genren opera, med dess
sjungande berättelser, i högre utsträckning än det är möjligt i dagsläge.
Vad ska genomföras inom projektet?
-Minopera kommer i samverkan med Smålandsoperan och Musik i Syd utarbeta ett koncept för att främja opera både i Region Jönköpings Län och i resterande Småland. Vid slutet av projektet ska
Minopera tillsammans med Smålandsoperan ha hittat fasta spelplatser i regionen där en regelbunden operaverksamhet bedrivs. Målet är att bygga upp en operaverksamhet för Småland med Jönköping
som centrum i norr och Möckelsnäs som centrum i södra Småland. Genom samarbetet kommer även utbudet av högklassiga operaföreställningar erbjudna av Minopera kunna dubbleras utan att behöva
ta på sig produktionskostnader. -Minoperas verksamhet ska inom projektet breddas genom att både bygga ut barn-och ungdomsverksamheten och genom att förbättra tillgänglighet för
vuxenoperaproduktioner av hög kvalitet i Region Jönköpings Län. Detta kommer att göras genom att utöver barnopera förverkliga flera workshop för barn till de olika pjäserna för att öka
identifieringsgraden och engagemanget hos den yngre befolkningen. Genom inkluderingen av barnen hoppas vi även kunna bidra till ett ökat engagemang hos föräldrarna. -Genom att bygga upp en årlig
festival för operett under de närmsta tre åren, Vätteroperetten, kommer Minopera även förbättra tillgängligheten av genren operett för vuxna i regionen. -Minopera vill inom projekttiden implementera
regelbundna länsturneer för opera i mindre format (soffopera) i regionen. Detta kommer höja tillgängligheten av opera för vuxna. -Projektet ska möjliggöra att opera får en tydligare närvaro utgående från
Regionen i hela Småland. Detta genom att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för opera och öka kunskapen kring professionell opera i Regionen. -För att möjliggöra att opera får en naturlig plats i
scenkonstutbudet och hos befolkningen kommer vi även bedriva ett publikarbete genom kontakt med lokala föreningar i länets kommuner. -Projektet kommer även jobba med unga talanger för att ge de
möjligheten till att samla erfarenheter på scen. Detta kan t.ex. ske genom operatävling eller öppen provsjungning. - Genom samarbete med en kompositör kommer vi även framföra nyskapad musik i
ramen av vårt format soffopera. Kompositören Per-Åke Wennerberg kommer skriva en opera om Posses liv (före detta ägare Rosenlunds Herrgård) och operan kommer ha premiär på Rosenlunds
Herrgård.
Beskriv projektorganisationen.
Projektägare är Minopera. Projektet är ett organisations- och regionöverskridande arbete där de 2 organisationerna Minopera och Smålandsoperan kommer bedriva utvecklingsarbete inom sin egen
verksamhet och tillsammans med samverkanspartnern. För detta arbete kommer en egen ledningsgrupp bildas där det kommer ingå 2 representanter från varje part och en representant från föreningen
Smålandsoperans Vänner, som är en förening som vill främja all opera i Småland. Utöver dessa personer har det valts ut en övergripande projektansvarig ledare som kommer inneha ordförande position i
ledningsgruppen. Minoperas del av projektet kommer organiseras enligt följande: Wolfgang Veith, projektledare Minopera samt övergripande projektansvarig ledare för båda organisationer Lovisa Stenberg,
projektledare Smålandsopera (Musik i Syd) Annika Veith, websidor, marknadsföring Minoperas arbete och Smålandsoperans arbete kommer att utvärderas genom Smålandsoperans advisory board (se
utvärdering av projektet) med jämna mellanrum.
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
En region som erbjuder sin invånare ett rikt och varierat kulturliv är en mera attraktiv region. Då operan för närvarande är så pass underprioriterad skulle projektet även bidra till en större variation och
jämnare fördelning av kulturella inslag bland genrerna vilket skulle gynna kulturutvecklingen i Jönköping. Men även gällande uppfyllande av målen i kulturplanen bidrar projektet till att uppfylla flera av målen.
Projektet lägger bland annat stort fokus på kulturell infrastruktur, tillgänglighet, barn och unga, dialog, samverkan, interregionalt samarbete och ger även ökade arbetstillfällen för professionella kulturaktörer i
länet.- Samtliga punkter finns med i den aktuella kulturplanen som prioriteringar eller fokusområden.
Var produceras projektet?
Jönköping,Sävsjö
Var genomförs projektet?
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Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo

Hur marknadsförs projektet?
Marknadsföring via printmedia, annonsering, sociala medier, egen webplats, affischer, trycksaker. Gemensamma broschyrer med Smålandsoperan. Deltagande i konferenser och utbudsdagar.
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Varje delmål inom projektet kommer att utvärderas med hjälp av Smålandsoperans advisory board board bestående av: Lena Hellström Färnlöf - professor, sångerska, agent (Stockholm) Tiiu Kokkonen dansare (klassisk balett) (Stockholm, på väg att flytta till Småland nästa år) Elisabeth Strömberg - controller, driver egen redovisningsbyrå, har bott länge i USA och är mycket operaintresserad Åke
Carlsson - tidigare kommunalråd i Uppvidinge, har suttit i Centerpartiets styrelse, har pensionerat sig men har en del uppdrag åt bland annat Södra Skogägarna Lena Gustafsson - certifierad coach med
många internationella uppdrag, driver Guldkanten AB Magnus Stenbenke - kunnig inom försäljning och marknadsföring, har jobbat mycket med sponsring inom idrott, liberal politiker i Växjö och region
Kronoberg Karin Palmér - tjänsteperson på Region Kronoberg, ansvarig för samordning av näringslivsfrågor i regionen, har en dotter som är operasångerska - Kajsa Palmér Helena Collin - tidigare VD på
Företagsfabriken i Kronoberg - en inkubator för företag, idag projektledare för GAZ - den stora glaskonferensen som kommer i maj nästa år. Resultaten kommer även att utvärderas i en
projektredovisning. Noggran dokumentering med bild och video under hela projekttiden.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
0-12 år,13-18 år,19-25 år,26 år och äldre
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
För oss är det viktigt att alla ska få känna sig välkomna till att lyssna på en opera, oavsett genus eller etnicitet. Projektet jobbar just med att inkludera även grupper med mindre operavana i projektet.
Opera är en del av Sveriges och det europäiska kulturarvet men vi ser inte att detta skulle begränsa oss i vår målgrupp utan vi ser snarare att musik och opera, med dess sjungna berättelser, kan bidra till
bättre förståelse bland olika etniska grupper.
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Vi jobbar med att bygga upp strukturer som tillåter oss till att nå ut även till dessa befolkningsgrupper exempelvis genom att ha teaterskola i särskild utsatta områden (Huskvarna Smeden) Även genom att
bedriva en verksamhet mot skolor med spelningar under ordinarie skolverksamhet når vi ut till hela befolkningsbredden gällande genus och etnicitet. Vi har även som plan att erbjuda fri entré till genrep för
särskilda grupper som kommer få inbjudan. Tänkbara grupper är: Språkcafé, SFI-elever, gymnasieskolor mm Vi kommer sprida materialet i olika relevanta grupper på sociala medier. Genom vårt
pedagogiska arbete som oftast sker på platser där många människor med annan bakgrund bor, når vi även till föräldrarna och genom att involvera barnen sedan som en del i operaföreställningar kan både
föräldrar och barn få en ingång i ett genre de inte känner till. Föreningen har erfarenhet av inkluderande projekt genom tidigare genomförda integrationsprojekt (i samarbete med Österängens konsthall,
finansierat av regional bidrag för integration) som ger en grund att bygga integrationsarbete vidare på.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
-Smålandsoperan: Smålandsoperan Scenkonstproduktion AB är vår samarbetspartner som kommer att ta sig an i huvudsak utvecklingen av opera i södra delen av Småland genom en tjänst Lovisa
Stenman innehar via Musik i Syd. Hon kommer dock även anställas 10% inom vårt projekt för att förenkla samordningen mellan de 2 verksamheterna. -Destination Jönköping: Vätteroperetten kommer att
förverkligas genom ett samarbete med Destination Jönköping -Konstnärsgruppen Subterranea: Underjordiska konserter i kombination med utställningar. Nya målgrupper på udda platser. Natur-konst-musik.
-Huskvarna HFF, Smeden: Teaterskola på Smeden, där deltagarne sedan få spela med i en barnopera -Teater i Huskvarna: Stödjer teaterskola på Smeden, värdar och medarrangörer Vätteroperetten Scenkonst Jönköping: Arrangör Vätteroperetten -Vulkanteater: Scendekor mm Vätteroperetten -Jönköpings kammarkör: Vätteroperettens kör -Jönköpings orkesterförening: Vätteroperettens orkester Rosenlunds Herrgårdsvänner: Soffopera på Rosenlundsherrgård -Mälardalens Högskola: Samverkan via Smålandsoperan. Möjlighet för unga talanger att framträda i en mindre roll i en uppsättning. Smålandsoperans vänner: Stödjande funktion vid framträdanden i norra delar av RJL, värdar, biljetthantering. -Musik i Syd: projektledare Lovisa Stenman, framträdanden på Växjö konserthus -Riksteater
Värmland: deltagande på utbudsdagar i Vermlandsoperans och del av 2020s riksteaterutbud med turné i Värmland -Wiener Salonvirtuosen: regelbundna samarbeten sedan 2018 -Sebastian Weissenbacher:
rådgivare scendekor (scendekormästare Wiener Staatsoper) -Wiener Wonzimmeroper: utbyte av erfarenheter. Gemensamt arbete kring repertoar. -Per-Åke Wennerberg: kompositör soffopera
Kulturskolan i Jönköping: Danselever kommer uppträda under Vätteroperetten
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Hela projektet baserar på att jobba med hållbarhetsbegreppet. S.k. "finkultur" ska enligt Minopera inte vara något som enbart är till bildade eller borgerliga samhällsskikt. Vi vill vara en opera för alla. Att
bevara opera för framtida generationer och förmedla opera till barn- och ungdomar på ett sätt som väcker intresse är en utav våra utgångspunkter. Praktiskt gör vi detta genom: -Teaterskola på Smeden
-Utveckling av nya workshopformat -Skolföreställningar av 7 olika barnproduktioner (4 producerad av Minopera plus 3 produktioner som Smålandsoperan har i sitt utbud) -inbjudan av gymnasieelever till
Vätteroperettens genrep. Ett utav våra mål är att ALLA barn i Region Jönköpings Län ska under sin skolgång ha haft möjligheten till att ha upplevt genren opera live. För att nå målet kommer vi att jobba
med informationsarbete mot kommuner och kulturskolor och eftersträva kommunavtal.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
I Jönköping råder just nu ingen kulturell mångfald när det kommer till genren opera. Genren är nästintill obefintlig när man ser på antal spelningar av sceniska operaföreställningar. Intresset finns fortfarande
kvar men för att genren ska kunna bevaras för framtida generationer behövs det strukturerade insatser och ett gediget utvecklingsarbete. Genom skolföreställningar når vi ut till människor med annan
kulturell bakgrund och kan på så sätt bidra att öka kultur- och operaintresset även i andra etniska grupper. Även teaterskolan som bedrivs i ett särskilt utsatt område med många barn och ungar med
annan etnisk och kulturell bakgrund är del av detta arbete. Vi kommer även bjuda in grupper med annan kulturell bakgrund till att titta på Vätteroperettens genrep (språkcafe, sfi mm).
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
I samtliga produktionsteam och inom projektledningen har vi både kvinnor och män i ledande funktioner. Vi anser även att vi har ett ansvar när det kommer till pjäsurval och scenisk omsättning- detta
arbete bör alltid genomsyras av ett jämställdhetstänk. I detta arbete stöttas Minopera av samarbetspartnern Smålandsoperan och av vår advisory board. Genom att genomföra en stor andel av våra
föreställningar inom ordinarie skolverksamhet når vi till hela bredden av befolkningen och når till både tjejer och killar.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Tillgång till scenisk opera i Jönköping är ytterst begränsat. Framförallt ute i regionen men även i själva Jönköpings kommun har få människor möjlighet till att uppleva en scenisk (!) operaföreställning ”live”
om de inte kan ta sig till Göteborg, Malmö eller Stockholm. Att bevara genren för framtida generationer på ett hållbart sätt är vår ambition. Genom samarbetet med Smålandsoperan kan utbudet av
scenisk opera i RJL fördubblas utan att produktionskostnader faller på Minopera vilket är väldigt gynsammt ur ekonomisk synpunkt. Ekonomisk tillgängligt blir opera genom att fokusera på skolföreställningar
på ena sidan där barn oavsett socioekonomisk bakgrund kan se på opera och genom att hålla biljettpriserna till våra vuxenproduktioner på en rimlig nivå. Minoperas sätt att producera går ut på att
återanvända istället för att köpa nytt. Detta görs både genom recycling och samarbeten med andra föreningar och institutioner. Ett tänk som även är fördelaktigt ekonomiskt. Även genom att anlita lokala
sångare kan vi spara kostnader (hotell mm) På så sätt kan vi erbjuda opera till rimliga priser. Även om man håller biljettpriserna låga så kan det ibland vara svårt för vissa människor att ta steget till att gå
på opera. Därför kommer vi att bjuda in vissa utsatta grupper till våra genrep. På så sätt kan vi öppna operans värld för nya grupper. Vi lägger stort värde på att välja spelorter som är anpassade till
personer med funktionsnedsättningar.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Genom att jobba med tillgängligheten på det sättet vi gör, kan invånarna se opera i Regionen istället för att behöva åka till ett annat län. I och med att våra produktioner till stor del förverkligas genom
smarta lösningar, recycling och samarbeten med andra producenter kan vi även där erbjuda operaföreställningar med en bra bilans gällande miljöpåverkan. Vi jobbar därför en hel del med recycling när det
kommer till scendekor och kostymer. Detta ger en förutsägbar och förmånlig ekonomi. Dessutom satsar vi på lokala samarbeten för att minska på koldioxidutsläppen samtidigt som vi skapar arbetsstillfällen
för lokala sångare. Aktörerna på scen ska i möjligaste mån vara bosatta i Region Jönköpings Län. Detta sparar inte bara rese- och hotellkostnader men är även förmånligt ur miljösynpunkt där vi kan hålla
co2 utsläppen på en så låg nivå som möjligt. Vi jobbar dessutom ihop med ett tryckeri som uppfyller kraven för Svanen-märkning.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
-Tillsammans med Smålandsoperan kommer det att byggas upp strukturer för att möjliggöra en kontinuitet för genren opera. Opera som är en kulturyttring som enligt forskning kan bidra till bättre hälsa,
bättre skolresultat och minskat vårdbehov. Vi anser därför att en investering i opera är även en investering i bättre hälsa. -Minopera kommer genom samverkan och nationella projekt (turné i Värmland
mm) kunna betala sina sångara (alla bor i RJL) med pengar som kommer från andra regioner. Detta leder till ökade intäkter för regionen och på så sätt går pengarna tillbaka till Regionen. Detta i motsats till
projekt som går ut på att stötta arrangerande verksamheter som jobbar i huvudsak ihop med producenter från andra län. Här försvinner bidragspengarna ut till andra län där vederbörande sedan betalar
skatt plus konsumerar. -Projektet är unikt genom att inkludera både verksamhet på plats i Jönköping och dess kommuner med pedagogisk verksamhet, sceniska framträdanden med mera OCH
turnerande verksamhet över hela Sverige och över dess gränser. Genom denna delen ges Jönköping ett ansikte utåt. -genom att ge arbetstillfällen till lokala sångare och musiker har vi kulturutövare på
plats i Regionen. Dessa kan sedan även vara en pedagogisk resurs. De kan både vara utövare på scen men det är även tänkbart att det skapas kontakter i publikmötet som leder i sin tur till ett
pedagogisk utbyte. Till exempel när en ung människa i publiken vill upptäcka sin röst och kan få kontakt till lämpliga sångpedagoger genom projektet. Köper man kultur från annan ort genom en
arrangerande verksamhet kan det aldrig bli såna "ringar på vattnet". -Annika Veith, St-läkare i allmänmedicin och operasångerska, som ingår i projektets arbetsgrupp jobbar just nu med ett
forskningsprojekt kring långtidssjukskrivnas deltagande i kulturella aktiviteter. Hennes forskning visar att denna grupp har ett särskild lågt deltagande i kulturella aktiviteter. Vi vill därför även erbjuda fribiljetter
till Vätteroperettens genrep för långtidssjukskrivna i regionen som går i kulturunderstödd rehabilitering i samarbete med Folkhälsan RJL.
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Vilka
åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Omfattningen av projektet skulle behöva minskas. Föreningens styrelse skulle då även se över om utvecklingen av operan i Småland behöver då drivas fram från annan ort än Jönköping.

Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Projektplan_enoperaförsmåland (3).pdf
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
projektbudget_20-22.pdf
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
budget_år1.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
bidragsansökningar.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
195-7273

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
1 250 000

1 250 000

kulturråd

850 000

850 000

kommun

900 000

900 000

leader

470 000

470 000

Destination Jkpg

450 000

450 000

0

0

450 000

450 000

2 988 500

2 988 500

12 600

12 600

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Aktuellt belopp

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

7 371 100

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp

Projekt-/produktionskostnader

4 984 500

Administrativa kostnader

1 870 000

varav lönekostnader

1 425 000

varav lokalkostnader

150 000

varav marknadsföringskostnader

295 000

Övriga kostnader

516 600

Summa kostnader

7 371 100

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Barn- och Ungdomslitteratur Småland (SmåBUS)

Telefon
0767714460

Adress
Björköbyvägen 43

E-post
koolejohannes@gmail.com

Postnummer
57495

Ort
Björköbyvägen

Url
http://smabus.wordpress.com
Bank/Plusgiro
5195-4600

Org/personnr
168025075493

Projektinformation
Projektnamn *
SmåBUS Internationell Barnbokskonferens 2020
Startdatum *
2019-09-01

Slutdatum *
2020-07-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Barn- och Ungdomslitteratur Småland
Organisationsform
Ideell förening
Projektledare
Joke Guns
E-post till projektledare
joke.guns.schrijft@gmail.com
Kontaktperson
Joke Guns
Telefon dagtid till kontaktperson
0725714544
E-post till kontaktperson
joke.guns.schrijft@gmail.com
Konstområde (flera kan anges)
Bild och form,Litteratur
Vad är projektets syfte?
Syftet är att främja ett utbyte av inspiration och kunskaper om litteratur för barn och ungdomar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Med konferensen vill vi att barnboksförfattare och
illustratörer från olika länder inspirerar varandra. Konferensen riktar sig dock till alla barnboksintresserade: lärare, bibliotekarier, föräldrar, barn och ungdomar mm. Målet är att alla upptäcker nya eller
annorlunda former av barnlitteratur, utmanande idéer kring barnlitteraturens roll i samhället och i de enskilda barnens liv och förstås barnlitteraturens attraktivitet som konstnärligt och engagerat uttryck av
oändligt många känslor, upplevelser, tankar och idéer. På så vis ska konferensen bidra till en kulturell utveckling i Astrid Lindgrens anda, vilken SmåBUS vill stå för.
Vad ska genomföras inom projektet?
Den 3-5 juli 2020 anordnar SmåBUS för andra gången en internationell barnbokskonferens (www.smabusfestival.se) med temat "Inspiration och ansvar". Programmet innehåller olika föreläsningar och
workshoppar för vuxna och barn. Temana som ska tas upp av bl.a. Marit Törnquist, Bart Moeyaert, Richard Câmara och Sören Olsson handlar om hur barnböcker kan förstärka det sociala
sammanhanget och hur inspiration och ansvar kan kombineras på ett konstnärligt sätt inom barnlitteratur, med texter och bilder som tilltalar unga och gamla.
Beskriv projektorganisationen.
Konferensen anordnas av den ideella föreningen Barn- och Ungdomslitteratur Småland (SmåBUS). Föreningens styrelseledamöter är barnboksintresserade människor, varav flera som jobbar professionellt
med barnlitteratur. Projektledaren Joke Guns jobbar heltid med projektet och har kontakter och erfarenhet med projekt i olika länder.
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Konferensen anordnas för andra gången och strävan är att skapa en kulturell miljö för barnboksförfattare, -illustratörer och även barnboksförlag. Jönköpings län blir hemmahamn för kunskapen om
barnbokslitteratur. Författare och illustratörer från olika länder attraheras till Jönköpings län och inspirerar unga författare. Redan under och efter första konferensen (september 2018) uppstod en ny
internationell rörelse av människor som jobbar med barnlitteratur, nya samarbetsprojekt initierades och nya kunskaper hittades. Under 2019 pågick även två olika författarresidens med deltagare från
första konferensen.
Var produceras projektet?
Vetlanda
Var genomförs projektet?
Nässjö
Hur marknadsförs projektet?
Hela konferensen marknadsförs med hemsidan www.smabusfestival.se, som länks ifrån olika sociala medier (Facebook, Instagram). Flygblad har tryckts för att sprida bl.a. på Göteborgs bokmässa. Den
skriftliga pressen ska kontaktas lokalt, regionalt, nationellt och internationellt om SmåBUS Barnbokskonferensen 2020. SmåBUS är med på olika events som t.ex. SmåLit i Jönköping/Tranås/Nässjö och
organiserar läsfrämjande aktiviteter (barnboksloppis, berättarstund, författarträff osv) under årets lopp, då konferensen ska presenteras. Astrid Lindgrens Näs (Vimmerby) ska också marknadsföra
konferensen. Internationellt ska SmåBUSkonferensen marknadsföras på Barnboksmässan i Bologna, Barnboksmässan i München, Bokmässan i Antwerpen.
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Projektet utvärderas på olika sätt. Efter festivalen ska vi sprida en enkät och fråga alla deltagare om hur de har upplevt festivalen. Vi ska prata med alla våra samarbetsparter här och utomlands, vi har
jobbat med. Vi ska redovisa resultaten noggrant, tillsammans med revisorerna av föreningen. Liksom förra gången ska efter konferensen några författare och illustratörer få möjligheten till författarresidens
(2021). Samtidigt ska nästa konferens planeras (2022).
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
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11/11/19medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Tillämpas
Ja Nej

Målgrupp (flera kan anges)
0-12 år,13-18 år,19-25 år,26 år och äldre
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Med projektet vill vi nå olika målgrupper. Barn: alla barn, oavsett gender och ålder, (sär)skolbarn, nyanlända barn... Ungdomar: gymnasielever, även dem på gymnasiesärskolan Föräldrar: intresserade
föräldrar gör det möjligt att ha litterärt motiverade barn och ungdomar Pedagoger och bibliotekarier: upptäcker nya åsikt, bokstilar och möjligheter att jobba med böcker... Författare och illustratörer: en
blandning av unga och äldre män och kvinnor från olika länder, med olika övertygelse, men alla med respekt för barn- och ungdomslitteratur. Allmänheten: att vara en del av den kulturella utvecklingen är
något många vill!
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
I barn- och ungdomslitteratur är det oerhört viktigt att ha möjligheten att identifiera sig. I flera föreläsningar och workshoppar ska vi prata och diskutera om jämställdhet, gender, olika kulturer o.s.v.
Workshopparna för barn och ungdomar ska vara öppna mot alla, även dem med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. De flesta föreläsningar ska vara för alla vuxna människor som tycker om
barn- och ungdomslitteratur. Vi hoppas att väcka intresse att läsa, ensam eller tillsammans med barnen, eller även skriva! Pedagoger och bibliotekarier möter människor från olika länder varje dag. Med
festivalprogrammet vill vi ge dem flera sätt att komma dem till mötes. Att träffas genom barnböcker är ett perfekt sätt att hjälpa människor att öka ordförråd, att kreera förståelse och att förena kulturer
och generationer. Författare och illustratörer från olika länder ska samarbeta: skillnaderna mellan alla ska skapa ny inspiration och en internationell vänskap.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Nationella samarbetsparter: * Nässjö kommun (bidrar till workshoppar för barn och ungdomar på biblioteket) * Sörängens Folkhögskola (där konferensen ska pågå) * Astrid Lindgrens Näs (internationell
utställning, press/marknadsföring osv) * Regionbiblioteket (marknadsför projektet bland bibliotekarier) * Kultivera Tranås (samarbete kring internationella träffar av författare och andra konstnärer, hjälp
med marknadsföring) Internationelle samarbetsparter: * deAuteurs (Belgien): bidrar till arvode för Bart Moeyaert, ska marknadsföra konferensen i Belgien och på barnboksmässan i Bologna *
Barnboksmässa i München: kontakter med projektledningen * The Flemish Literature Fund, Dutch Foundation for Literature: kan ge "travel grants" för några av våra föreläsare
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Redovisning SmåBUS 2018.pdf
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Konferensen bidrar till en långsiktig inspirerande och motiverande barnbokskultur. Jönköpings utvecklas till barn- och ungdomslitteraturens vagga, med bibliotekarier som tipsar bra böcker till barn med olika
behov och barn och ungdomar som får lust att läsa och även vill bli författare själva. Författarnas kunskaper ökar, och det ska visas i böckerna!
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Den internationella karaktären av hela projektet visar att etnisk och kulturell mångfald inte bara är en utmaning utan en nödvändighet. Utan alla nationaliteter, skillnader, åsikter... är projektet meningslöst.
En permanent mötesplats skapas för alla som jobbar med barnböcker. Konferensens program innehåller olika föreläsningar och workshoppar som har diversitet i fokus, särskilt allas rättighet att vara den
man är.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Föreningens styrelse består av 3 kvinnor och 4 män (i fyra olika nationaliteter). Deltagare blir en balanserad blandning av män, kvinnor, unga och äldre människor. Vi ska jobba med volontärer i området. I
barnlitteraturen är det ibland inte lätt att hitta motiverade manliga volontärer, har vi erfarit. Vi ska försöka att hitta en balanserad blandning här också.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
De olika ställen där konferensens programdelar pågår (Sörängens Folkhögskola och biblioteket i Nässjö) är alla tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Vi vill försöka att täcka utgifterna
med olika form av bidrag. På det sättet kan vi erbjuda allmänheten på billiga föreläsningar.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Vi sprider så mycket information som möjligt online, via webbsida, FB, mejl... Vi sprider information via skolor. Vi har en utflykt till Vimmerby, med alla deltagande barnboksförfattare och -illustratörer. Vi
åker buss i stället för 20 bilar!
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Vi vill skapa hållbara relationer med alla myndigheter och organisationer vi jobbar med! Datum för konferensen flyttades från september till juli, så att flera (utländska) deltagare kan ta med sina familjer och
ha semester i Småland före eller efter konferensen, vilket är bra för turismen också. Med ert stöd kan regionen växa, och det är bra för framtiden av våra barn!
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Då blir inskrivningsavgift/deltagare högre och ska vi prata med flera företag om sponsring.
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
SmåBUS 2020 Internationell Barnbokskonferens.pdf
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
Budget Barnbokskonferens 2020.pdf
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Affisch SmåBUS 2020.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
5195-4600

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Kulturrådet
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Aktuellt belopp

230 000

230 000

353 500

353 500

15 000

15 000

15 000

11/11/19

Nässjö kommun
deAuteurs (B)

Egen finansiering

15 000

15 000

15 000

7 500

7 500

7 500

0

0

255 000

255 000

Övriga intäkter och sponsring
Försäljning

861 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp
421 000

Projekt-/produktionskostnader

90 000

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

0

varav lokalkostnader

40 000

varav marknadsföringskostnader

50 000

Övriga kostnader

350 000

Summa kostnader

861 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.

47

202

11/11/19

Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd 2020

Organisation
Namn
Affekt Film AB

Telefon
0704892108

Adress
johan@affektiflm.se

E-post
fagelstrom@gmail.com

Postnummer
46152

Ort
TROLLHÄTTAN

Url
http://www.affektfilm.se
Bank/Plusgiro
888-1393

Org/personnr
165569016107

Projektinformation
Projektnamn *
Fear of Death
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-05-01

Fördjupad information
Organisationsnamn
Affekt Film
Organisationsform
Aktiebolag
Ansökande
Johan Fågelström
E-post till ansökande
johan@affektfilm.se
Kontaktperson
Johan Fågelström
Telefon dagtid till kontaktperson
0704892108
E-post till kontaktperson
johan@affektfilm.se
Bifoga Synopsis
Skriv en kortfattad beskrivning av filmen som förklarar huvuddragen i historien (max 2 sidor). Helst en PDF-fil.
Synopsis Fear of Death.pdf
Bifoga Karaktärsbeskrivning
En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text (max en A4 per
karaktär). Helst en PDF-fil.
Karaktärsbeskrivningar.pdf
Bifoga Treatment
Skriv filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur historien är strukturerad, max 10-12 sidor. Helst en PDF-fil.
Treatment - Fear of death.pdf
Vad är filmens syfte?
Tematik Filmens syfte är att lyfta upp en tematik som kretsar kring fake news. I filmen skildras en mytomans berättelse och desto mer han berättar desto mer berörda blir allmänheten och desto mer
anpassar man sig till denna väldsbild som mytomanen bygger upp. Ett aktuellt ämne idag, även om filmen utspelas på 1700-talet. Ett dåtida Jönköping & Mytologiska väsen Filmen kretsar kring en liten by i
anslutning till Jönköping och kommer skildra staden utifrån dåtida ögon sätt. Då Jönköping är starkt förknippat med John Bauer och hans troll är det därför en logisk koppling till vår film Fear of Death som
just kretsar kring mytologiska skogsväsen. Detta kommer vi också anspela på i berättelsen då vi är uppväxta och präglade av hans tavlor och historierna som han illustrerat. Skapa en länk mellan
allmänheten och filmteamet I denna produktionen har vi höga ambitioner när det kommer till delaktighet och inkludering. Vi beskriver detta nedan. Därför är ett av filmens syfte att engagera många
människor på olika nivåer som på olika sätt kan ge inputs till filmen som direkt kan påverka filmen.
Vad ska genomföras under förproduktionen?
Filmproduktionen Fear of Death är speciell på många sätt. En sak är att filmen har flera förproduktioner och flera inspelningsperioder. Testvisning med interaktion med publiken I Januari 2020 kommer vi ha
en testvisning av det materialet vi redan filmat. Denna kommer att hållas på Folkets Bio i Jönköping. Vi vill att biobesökarna här ska komma med idéer på hur vi kan utveckla historien vidare. Med publikens
feedback som underlag går vi sen in i nästa förproduktion där vi bryter ner vad vi ska filma när vi går in nästa inspelningsperiod. Locationscouting I Januari kommer vi också inleda samarbeten med lokala
aktörer när det kommer till att hitta inspelningsmiljöer i länet. Destinationsbolaget kommer vi ta kontakt med för att få in rekommendationer på kända turistmål i länet som kan fungera som
inspelningsmiljöer. Det faller sig också naturligt att kontakta tidningen och även skriva i de lokala facebookgrupperna i länet för att uppmuntra allmänheten att tipsa om möjliga miljöer. (Detta är ett
arbetssätt som vi har jobbat i förut och som vi tycker gör att allmänheten känner att de kan påverka filmens utformning.). Inspelning Dels så kommer inspelning ske på utvalda naturmiljöer som vi valt
efter tipsinsamlingen ovan. På dessa miljöer kommer vi samarbeta med ett filmbolag från länet som är inriktade på drönarfilmning och även filma med en professionell filmkamera i form av Red Dragon
(som Hobbitfilmerna filmarts med). Den andra inspelningen som ske är ett samarbete med Per Brahegymnasiet där vi kommer engagera elever på skolan och när vi spelar in scener i deras Black Box
studio. Här finns stora möjligheter att engagera många människor bakom kameran. I dessa scener har vi bl.a. en bra möjligheter att fördjupa karaktärerna. Premiärvisning Vi kommer också att arrangera
en premiärvisning inom länet. Folkets Bio och Fokus har vi visat våra filmer på tidigare så det är en möjlighet, men vi ser samtidigt en bred release framför oss där vi skulle vilja visa filmen på samtliga
andra biografer i länet. Vår tidigare långfilm Tjuvjägaren visades på 100 biografer i Sverige så att samarbeta direkt med biografer är ett arbetssätt som vi är vana vid. Andra möjligheter är att man skulle
kunna visa andra kortfilmer som är skapade i länet som förfilm för vår film om filmskapare har intresse att visa sin film på bio.
Beskriv den eventuella projektorganisationen för förproduktionen
Regissör John Tornblad Producent Johan Fågelström Filmfotograf Red Dragon: Joel Arvidsson (Studio Film) Drönarfotograf: ej bekräftad, men finns flera alternativ i Jönköpings Län. Locationansvarig: Flera
personer från länet. Kontaktpersoner för Blackboxinspelning: Lars Bohlin Kontaktperson på Folkets Bio: Emelie Aspenberg
Beskriv hur filmen skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Delaktigheten i produktionen ser vi som något som genomsyrar det här projektet. Genom att biopublik genom testvisning kan komma med konkreta idéer på scener man kan tillföra filmen och allmänheten
kan rekommendera platser så kan vi skapa ett engagemang där filmentusiaster i Jönköping direkt kan påverka den slutgiltiga filmen. Att utveckla nya samarbetsformer med lokala filmbolag, skola och
biografer ser vi som viktigt för även framtida filmprojekt i regionen. Bra samarbeten leder alltid till vidare
samarbeten ser vi som ett sätt att lägga en grund för att fortsätta göra produktioner i länet. Att
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engagera
kreativa gymnasieelever i en professionell filmproduktion tror vi kan leda till att fler väljer att fortsätta jobba med film eller kultur och vi rekomenderar gärna dessa personer för andra som gör
projekt i regionen. Filmen spelas in på engelska för en internationell marknad i fokus och då filmen utspelas i Jönköping kommer staden och regionen få mycket PR genom att filmen får visningar, både i
Sverige och utomlands. Då vi kommer filma med drönare på olika platser i länet kommer såklart även dessa platser synliggöras och få uppmärksamhet i filmen. Finns många andra effekter såklart men
dessa är de tydligaste.

Var produceras filmen?
Aneby,Eksjö,Gislaved,Gnosjö,Habo,Jönköping,Mullsjö,Nässjö,Sävsjö,Tranås,Vaggeryd,Vetlanda,Värnamo
Var genomförs förproduktionen?
Jönköping
Hur utvärderas arbetet med förproduktionen?
Då vi kommer att filma scener som har planerats i förproduktionen så blir detta en del av utvärderingen. Vi kommer också diskutera med samarbetspartners gällande vad som fungerat bra och mindre bra
för att kunna utveckla kontakterna och samarbetena för framtiden. Stillbildsfotografering Premiärvisning av filmen där alla som deltagit ska uppmärksammas och där vi bjuder in allmänheten.
Hur sprids filmen och erfarenheterna från produktionen av filmen?
I samarbete med en utländsk säljagent (EastWest) och genom vårt bolag Affekt Film som kommer distribuera filmen i Sverige. Vår förra långfilm Tjuvjägaren visade vi på samtliga biografkedjor i Sverige
så detta nätverk kommer vi såklart använda när vi distribuerar Fear of Death på biografer i Sverige. (Vårt samarbete med EastWest ledde vid förra samarbetet till att den såldes till kina.) I samband med
biovisningar i länet kommer vi bjuda upp team på scenen för Q&A för att de ska dela med sig av sina upplevelser, lärdomar och erfarenheter från filmen. Drönarbilder kommer erbjudas till
turisorganisationer i länet så att dels filmen kan markandsföras på detta sätt men också för att filmen ska generera en ökad turism till platserna vi filmat på. Efter varje projekt brukar vi reflektera över vad
vi gjort och vad vi skulle kunnat göra annorlunda och detta är något som vi vill dela med oss av i föreläsningsform i samband med visningar av filmen. Vi kommer också spela in behind the scenes material
för filmens release. Andra kanaler för filmens distribution som är möjliga är TV, DVD-ray, institutionsvisningar, bio och VOD.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
12-15 år,16 år och äldre
Filmens genre
Skräck,Thriller,Annat
Hur kan produktionen arbeta medvetet och systematiskt med jämlikhet, jämställdhet, och tillgänglighet utifrån genus och etnicitet?
Vi arbetar aktivt med inkludering för att få med alla i teamet i skaparprocessen. Vi kommer ha totalt 5 olika Regi-assistenter i produktionen som alla är kvinnor. De kommer delta i manusprocessen,
regissera statister och tillföra sina kunskaper kring tematik och filmproduktion. Huvudrollsskådespelerskan Jenny Jernberg har i manusprocessen skrivit backstoryn till sen egna karaktär Alice. Teammässigt
så kommer teamet vara jämställt och vi för också diskussioner om att göra en manlig karaktär till kvinna.
Samverkar produktionen med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange med vilka och beskriv hur ni samverkar.
Folkets Bio för testvisning Per Brahegymnasiet för inspelning av Blackboxscener och för samarbete med elever på skolan. N3 för samarbete med ungdomar Studiofilm för filmning Många andra
organisationer. Andra parter Annat bolag i länet för drönarfilmning. Turismbolag för tips om inspelningsplatser och för spridning av drönarbilder Biografer och Skolor i länet för visning av filmen.
Hur arbetar produktionen med utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Vi kommer samarbeta med Per Brahe gymnasiet i Jönköping för inspelning i samarbete med elever på skolan. Kommer ha liknande samarbete med N3 i Trollhättan och kommer erbjuda filmen till skolor
där vi också har förhoppningar om att kunna komma och föreläsa för att kunna dela med sig av våra erfarenheter.
Hur arbetar produktionen med etnisk och kulturell mångfald?
Tematiken i filmen som kretsar om fake news är iniversellt och finns i hela världen. Vi jobbar aktivt med att teamet och casten ska präglas av en etnisk och kulturell mångdald.
Hur arbetar produktionen med tillgänglighet (t.ex funktionsnedsättning)?
Vi kommer att visa filmen på platser som är tillgänglighetsanpassade och vi kommer också ha en stor statistscen där vi kommer arbeta för att få in personer med funktionsnedsättning framför kaneran.
Tidigare har vi haft samarbeten med organisationer som arbetar med kreativitet för funktionsnedsatta. Detta är vi självklart öppna för även vid inspelningen av Fear of Death.
Hur bidrar produktionen till en bättre miljö?
Vi serverar bara vegetarisk/vegansk mat på inspelningen. Vi säger nej till flygresor och försöker alltid i största mjöjliga mån samåka. Vi är medvetna om att inte använda miljöfarliga ämnen och källsorterar
på inspelningsplats.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Vi har redan nu en stor uppbackning av ett stort filmteam och organisationer som investerar i filmen. Vi har utöver dessa ett väldigt stort nätverk av filmarbetare och distributionskontakter som vi är säkra
på kommer leda till att vi kommer kunna färdigställa och distribuera filmen. Affekt Film har i i 100% av fallen avslutat alla filmprojekten de har påbörjat.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Kostnadskalkyl Utveckling Fear of Death - Sheet1.pdf
Ansökandens CV
Helst en PDF-fil
CV Producent och Regissör.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
UTVECKLINGSPLAN.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
TIDIGARE FILMER.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange förproduktionens totala intäkter. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och budget för hur
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
120 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

130 000

Moving Sweden (ansökt)

431 820

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring

Aktuellt belopp
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120 000
0

0

431 820
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551 820

Summa intäkter

Kostnader
Ange förproduktionens totala kostnader. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och hur budget för
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Kostnadstyp

Belopp

Förproduktionskostnader

151 820

Administrativa kostnader

355 000

varav lönekostnader

305 100

varav lokalkostnader

19 500

varav resekostnader

30 400

Övriga kostnader

45 000

Summa kostnader

551 820

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd 2020

Organisation
Namn
Keur Yakaar Sverige Ek. För.

Telefon
0769684280

Adress
Industrigatan 44

E-post
info@kysef.se

Postnummer
57138

Ort
Nässjö

Url
https://kysef.se
Bank/Plusgiro
5287-5481

Org/personnr
197002025372

Projektinformation
Projektnamn *
Project "Fate"
Startdatum *
2019-12-09

Slutdatum *
2020-04-10

Fördjupad information
Organisationsnamn
Keur Yakaar Sverige Ek. För.
Organisationsform
Ekonomisk förening
Ansökande
Sunday Dolph Christopher
E-post till ansökande
info@sdca.se
Kontaktperson
Sunday Dolph Christopher
Telefon dagtid till kontaktperson
0769684280
E-post till kontaktperson
info@sdca.se
Bifoga Synopsis
Skriv en kortfattad beskrivning av filmen som förklarar huvuddragen i historien (max 2 sidor). Helst en PDF-fil.
Synonsis - Fates.pdf
Bifoga Karaktärsbeskrivning
En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text (max en A4 per
karaktär). Helst en PDF-fil.
CHARACTER DESCRIPTION - FATES.pdf
Bifoga Treatment
Skriv filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur historien är strukturerad, max 10-12 sidor. Helst en PDF-fil.
Fates - Treatment.pdf
Vad är filmens syfte?
Vår vision är att skapa en visuellt genomarbetad kortfilm om ett kontroversiellt ämne som får människor att tänka till. Vi vill koncentrera oss på individperspektivet. Tanke men filmen är att forma hur vi
tänker, förstår och reagerar på situationer. Dessutom hur vi alla är sammankopplade av ödet och hur vardagliga beslut kan leda till oväntade konsekvenser. Vi vill att betraktaren ska få uppleva och känna
av den verklighet en del människor befinner sig i och de dilemman en del ställs inför. Vårt mål är att skapa diskussion och uppmärksamma dessa individer på filmestivaler samt i utbildningssyfte på t.ex.
läroplattformer och i integrationssyfte. Målet är att vinna priset ”Palm d’Or” på Filmfestival Cannes. Klick här för att se piloten till filmen https://vimeo.com/356770066
Vad ska genomföras under förproduktionen?
Arbete med manus, utveckla karaktärerna, tydliggöra röda tråden, lyfta fram männen. Research och faktakoll med hjälp av Sofia Camnerin, Doctor in Teol Dr och Associate Professor of Systematic
Theology på Enskilda University Stockholm. Ta fram storyboard, lista utrustning vi behöver, planera praktiskt arbete, ordna transporter, ta fram schema för inspelningarna
Beskriv den eventuella projektorganisationen för förproduktionen
Vi som arbetar tillsammans är Regissören/Producenten- Sunday Dolph Christopher Aimuamwosa, Manusförfattaren - Johanna Hansen/Marisa Brogna och Medproducenten- Alexander Lowejko. Vi har,
förutom Marisa, tidigare samverkat med kortfilmen Fienden Inuti som visats på filmfestivalen i Cannes och som belönades med brons i Sveriges kortfilmsfestival. Sunday har skapat flera filmer, bland andra
Ringar på vattnet. Regissören Regissör är Sunday Dolph Christopher som har regisserat bland annat filmerna ”Fienden inuti” och ”Ringar på vattnet” som båda är mångfaldigt prisbelönta och som har visats
på shortfilmcorner i Cannes. Sunday är journalist, aktivist och regissör med en bakgrund i Nigeria. Han arbetar med integrationsprojekt och är grundare av kulturföreningen Keur Yakaar som arbetar med
integration genom filmskapande för nyanlända. Han har lång och viktig erfarenhet för filmen både som filmskapare och i egenskap av flykting. Manusförfattare Manusförfattare är Johanna Hansen, utbildad
på Författarskolan på Lunds universitet och som tidigare skrivit manus till filmer som prisbelönats bland annat på Novemberfestivalen samt har visats på Shortfilm corner i Cannes. Tillsammans med Marisa
Brogna, en Italisk manusföfattare, ska manuset utformas och färdigställas. Medproducent Alexander Lowejko är Integrationsstrateg, doktorand, feminist och producent. Han drivs av jämlikhet och rättvisa
och har under de senaste tio åren arbetat med integration och flyktingmottagande, ofta genom olika projekt. Vi har tidigare arbetat tillsammans med filmerna ”Ringar på vattnet” och ”Fienden inuti” Som
båda fått internationell uppmärksamhet, senast vid vår screening på filmfestivalen i Cannes 2018. Fotograf Joakim Törnblom är en filmfotograf som har under många år jobbat och producerat hundredtal
filmer åt Länsstyrelsen som Digital Kommunikatör. Han läste Medie- & kommunikationsvetenskap på Karlstad University, Sweden.
Beskriv hur filmen skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Film är en konstform som få behärskar. Sundays sätt att berätta är medryckande och engagerande. Att kunna förmedla en känsla och ett budskap i en snygg och välklippt produktion kräver kreativitet,
känsla och kunskap. Detta projekt är icke kommersiellt, utan ett projekt som kommer att visa upp de kulturella värden i region Jönköpings län. Region Jönköping har alltid haft en positiv attityd och inriktning
till kulturprojekt och vårt projekt kommer att bidra till den här utvecklingen och vara ett första steg till att mer använda aktivt den potential som kulturella aktiviteter och civilsamhället står för. Betydelsen av
Region Jönköpings läns bidrag till projektet kommer att lyftas fram när filmen är klar som vi gjorde i Festival film des Cannes ifjol. Detta kommer att visa andra regioner att det finns något att efterlikna när
det gäller kulturell utveckling.
Var produceras filmen?
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Jönköping,Nässjö

Var genomförs förproduktionen?
Jönköping,Nässjö
Hur utvärderas arbetet med förproduktionen?
Vi som jobbar med projektet kommer göra granskning och analys av om hur projektet har lyckats nå uppsatta mål. Utvärderingen kommer hjälpa oss att få reda på om insatsen haft någon effekt, vad i
projektet är det som har fungerat respektive inte fungerat, vad kan göras bättre, etc.
Hur sprids filmen och erfarenheterna från produktionen av filmen?
Syftet med filmen är att visa den på filmfestivaler regionalt, nationellt samt internationellt. Därefter har vi som mål att sprida filmen i utbildningssyfte i skolor, utbildningsforum, i integrationssyfte samt på
plattformar som Swedish films.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
12-15 år,16 år och äldre
Filmens genre
Drama,Thriller
Hur kan produktionen arbeta medvetet och systematiskt med jämlikhet, jämställdhet, och tillgänglighet utifrån genus och etnicitet?
Vår målsättning är att filmen ska bli en aha-upplevelse för många; både män och kvinnor som lever i Sverige, oavsett bakgrund. Vi tror att filmen har möjlighet att förändra synen på uppskattar livet och
förhoppningsvis också vara ett steg framåt i jämställdhetsarbetet. Målgruppen för filmen är därför bred, men vi tror framförallt att den kommer att tilltala en politiskt medveten publik som är öppna för nya
kulturer och som har grundläggande värderingar om människors lika värde. Vi vill porträttera människors likheter oavsett kön: känslor, drömmar, illusioner, frustrationer och glädjeämnen. Samt att våra
olikheter ofta är mindre än våra likheter. Vi ska också lyfta fram männens roll i jämställdhetsarbetet. Filmtekniskt har vi just nu en vision om att även inkludera tid som en faktor i jämstäldhetsutvecklingen
genom att inkludera kvinnor som står längst utifrån arbetsmarknanden.
Samverkar produktionen med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange med vilka och beskriv hur ni samverkar.
Kulturens Bildningsförbund
Hur arbetar produktionen med utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Genom att involvera ungdomar i projektet samt ta upp ett ämne som riktar sig just till ungdommar. I och med ämnet som filmen tar upp, kommer många ungdomar i samma eller liknande situation kunna
känna igen sig. Inte bara de som tror på ödet, utan för att alla ungdomar på något sätt kommer att kunna relatera till berättelsen.
Hur arbetar produktionen med etnisk och kulturell mångfald?
Genom att spela in en film som handlar om människor oavsett etnicitet eller bakgrund. Karaktärerna i filmen är bland annat svenska, araber, italianska, eritreansk osv. De flesta som deltar i projektet
kommer att ha invandrarbakrund så som skådespelarna, regissören samt en av manusförfattarna. Vårt projekt kommer då involvera människor av olika bakgrund till att engagera sig och göra någonting
aktivt. Att vara en del av ett projekt som växer fram kommer att öka deras drivkraft för att försöka vara en del av samhället. Projektet kommer också att stimulera till att aktivt ta ansvar för att hitta sin
plats i samhället. Vi samarbetar med bildningsförbundet Kulturens. Och vår förening, Keur Yakaar Sverige, är en integrationsförening som arbetar med film som medium för integration.
Hur arbetar produktionen med tillgänglighet (t.ex funktionsnedsättning)?
Alla våra utrymmen kommer vara är tillräckligt rymliga för att man ska kunna manövrera med rullstol eller rollator. Det ska till exempel finnas tillräckligt stora toaletter i våra lokaler som vi tänker använda.
Handtag och reglage kommer vara lätthanterliga och sitta inom räckhåll även för dem som använder rullstol och kanske också har nedsatt arm- och handfunktion.
Hur bidrar produktionen till en bättre miljö?
Vi bryr oss mycket om hållbarhet och miljön; därför tänker vi söker productplacering hos H&M där de sponsorerar oss med hållbarhetskläder. Vi vill också söker productplacering hos bilföretag där vår
äskande kommer var miljövänliga bilar. Vi kommer inte att använda bränsle elgenerator även om vi spelar in på platser där det inte finns el. Vi kommer istället att använda batterier eller solenergidrivna
prylor.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Då kan vi justera budgeten och anpassa den till resurser som är tillgängliga för oss.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Budget - Fates.pdf
Ansökandens CV
Helst en PDF-fil
CV.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Intyg-Sunday.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
SVT Intyg.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange förproduktionens totala intäkter. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och budget för hur
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

147 000

147 000

Bidrag från

20 000

20 000

Egen finansiering

20 000

20 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Övriga intäkter och sponsring

187 000

Summa intäkter
52
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Kostnader

Ange förproduktionens totala kostnader. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och hur budget för
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Kostnadstyp

Belopp

Förproduktionskostnader

30 000

Administrativa kostnader

157 000

varav lönekostnader

122 000

varav lokalkostnader

10 000

varav resekostnader

25 000

Övriga kostnader
187 000

Summa kostnader

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd 2020

Organisation
Namn
Nils-Hugo Produktion AB

Telefon
0704399120

Adress
Fredrik Jahns gränd 1

E-post
gustav@nilshugoproduktion.com

Postnummer
13136

Ort
NACKA

Url
https://www.nilshugoproduktion.com
Bank/Plusgiro
376-4370

Org/personnr
169697645894

Projektinformation
Projektnamn *
Miss Mermaid
Startdatum *
2020-01-20

Slutdatum *
2020-05-29

Fördjupad information
Organisationsnamn
Nils Hugo Produktion AB
Organisationsform
Aktiebolag
Ansökande
Gustav Hugosson
E-post till ansökande
gustav@nilshugoproduktion.com
Kontaktperson
Gustav Hugosson
Telefon dagtid till kontaktperson
0704399120
E-post till kontaktperson
gustav@nilshugoproduktion.com
Bifoga Synopsis
Skriv en kortfattad beskrivning av filmen som förklarar huvuddragen i historien (max 2 sidor). Helst en PDF-fil.
Miss Mermaid_Synops.pdf
Bifoga Karaktärsbeskrivning
En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text (max en A4 per
karaktär). Helst en PDF-fil.
Miss Mermaid_Karaktärer.pdf
Bifoga Treatment
Skriv filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur historien är strukturerad, max 10-12 sidor. Helst en PDF-fil.
Miss Mermaid_Treatment.pdf
Vad är filmens syfte?
Syftet är att producera en 20 minuters lång kortfilm med arbetsnamnet "Miss Mermaid". Målet är att filmen ska visas på filmfestivaler runt om i världen, samt visning i svensk TV.
Vad ska genomföras under förproduktionen?
Vi ska skriva ett manus för filmen utifrån intervjuer med 25 människor från hela världen som alla deltog i den stora internationella tävlingen "Miss Mermaid international". Då berättelsen har många lager och
sidospår som ska flätas ihop med grundhistorien kommer alla intervjuer: 1. Loggas. 2. Vissa intervjuer behöver översättas. 3. Skriva ett övergripande klippmanus för filmen. 4. Hitta och sammanställa
arkivmaterial både från de tävlandes egna bilder och videos, men också material från tidigare tävlingar.
Beskriv den eventuella projektorganisationen för förproduktionen
Nils-Hugo Produktion är ett produktionsbolag som producerar dokumentär, TV, och till viss del reklam- och content. Det drivs av Gustav Hugosson och Andreas H Nilsson som i sina dokumentära projekt är
producent, regissör och klippare, med yttre handledning från projektledare från t.ex SVT-dokumentär.
Beskriv hur filmen skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Jönköping är en av de städer i Sverige där mermaiding växer sig starkast. Mermaid är en aktivitet där alla behandlas på samma villkor oavsett kön, etnicitet eller ålder. Vi vill sätta ljus på den värme som
finns inom mermaid-kulturen och få fler att se vilken härlig gemenskap den skapar över gränserna. Vi kommer vilja ha förhandsvisningar under processens gång för skolklasser och medlemmar i mermaidsällskapet i Jönköping på folkets bio.
Var produceras filmen?
Jönköping
Var genomförs förproduktionen?
Jönköping
Hur utvärderas arbetet med förproduktionen?
Under filmproduktionens gång så har vi återkommande möten med SVT kortfilm och deras projektledare.
Hur sprids filmen och erfarenheterna från produktionen av filmen?
Resultatet sprids genom de kanaler där filmen exponeras, filmfestivaler, biovisning, television. Erfarenheter sprids bl.a genom intervjuer med filmregissörerna, Q&A på festivaler och gästföreläsningar.
Tillämpas kollektivavtal?
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Nej
Målgrupp (flera kan anges)
12-15 år,16 år och äldre
Filmens genre
Dokumentär
Hur kan produktionen arbeta medvetet och systematiskt med jämlikhet, jämställdhet, och tillgänglighet utifrån genus och etnicitet?
Filmen kommer visa upp 25-30 personer som alla kommer från olika länder runt om i världen. Vi kommer visa att ett säreget intresse kan föra människor närmare varandra oavsett var du kommer ifrån.
Mermaiding är ett bra exempel på en aktivitet där alla är välkomna.
Samverkar produktionen med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange med vilka och beskriv hur ni samverkar.
Vi planerar att samarbeta med: SVT kortfilm - Rådgivning SFI - Ska söka finansiering
Hur arbetar produktionen med utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Vi tror att vår film kommer bli uppskattad av en yngre publik pga att mermaiding är väldigt stort bland barn och ungdomar. Det är en aktivitet som tar hänsyn till alla oavsett ålder eller kön. Genom en bred
målgrupp hoppas vi även kunna uppmuntra den yngre målgruppen i dokumentärt skapande. Vi gör även gästföreläsningar samt förhandsvisningar på skolor om vårt projekt.
Hur arbetar produktionen med etnisk och kulturell mångfald?
Filmen kommer ha över 20 olika länder representerande i filmen, vilket gör att den kommer ha stora chanser att få spridning över hela världen genom filmfestivaler och andra sociala kanaler. Vi tror att
filmens handling dessutom kommer ha en stor genomslagskraft då den är väldigt visuell och tilltala många olika typer av människor.
Hur arbetar produktionen med tillgänglighet (t.ex funktionsnedsättning)?
Vi vill att dokumentärfilm ska vara tillgängligt för alla och ser det därför som ett viktigt mål att filmen förutom festival och biovisning går upp i SVT. Därför jobbar vi för att få med dom tidigt i processen då
det både är en viktig finansiär och ett viktigt fönster.
Hur bidrar produktionen till en bättre miljö?
Alla deltagande i Miss Mermaid har samma gemensamma mål - Rädda våra hav! Det här kommer komma fram i filmen genom de tävlandes röster och på sätt upplysa tittarna om den stora utmaningen
alla världens hav står inför.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Ifall någon av övriga sökta bidrag uteblir, får budget skalas ner där det går samt egeninsatsen ökas.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Miss Mermaid_Budget.pdf
Ansökandens CV
Helst en PDF-fil
Miss Mermaid_CV.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Miss Mermaid_Finansieringsplan.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Miss Mermaid_Om filmen.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange förproduktionens totala intäkter. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och budget för hur
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Aktuellt belopp

65 000

65 000

0

0

Bidrag från

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring

65 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange förproduktionens totala kostnader. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och hur budget för
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Kostnadstyp

Belopp

Förproduktionskostnader

65 000

Administrativa kostnader

0

varav lönekostnader

65 000

varav lokalkostnader

0

varav resekostnader

0
0

Övriga kostnader
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Summa
kostnader

65 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd 2020

Organisation
Namn
Stefăniță Manea

Telefon
040756905555

Adress
str. Crinului, nr. 22, sat Tamși, jud. Ilfov

E-post
stefanita.manea@gmail.com

Postnummer
07706

Url

Ort
Corbeanca

Bank/Plusgiro
Org/personnr
197212270008

Projektinformation
Projektnamn *
Gika
Startdatum *
2020-01-10

Slutdatum *
2020-12-20

Fördjupad information
Organisationsnamn
Ștefăniță Manea
Organisationsform
Individual company
Ansökande
Gika - a film based on the murder of a Romanian beggar, in Husqvarna
E-post till ansökande
stefanita.manea@gmail.com
Kontaktperson
Ștefăniță Manea
Telefon dagtid till kontaktperson
040756905555
E-post till kontaktperson
stefanita.manea@gmail.com
Bifoga Synopsis
Skriv en kortfattad beskrivning av filmen som förklarar huvuddragen i historien (max 2 sidor). Helst en PDF-fil.
Gika - synopsis EN.pdf
Bifoga Karaktärsbeskrivning
En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text (max en A4 per
karaktär). Helst en PDF-fil.
Gika - characters EN.pdf
Bifoga Treatment
Skriv filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur historien är strukturerad, max 10-12 sidor. Helst en PDF-fil.
Gika - treatment EN.pdf
Vad är filmens syfte?
To recover, regain, reconcile and understand. To set up a better world for all of us.
Vad ska genomföras under förproduktionen?
The pre-production will have two stages: the documentation stage and the preparation for the production stage. The first one means simply living for a few months in Husqvarna, finding out al the details
of the real story, investigating places, knowing local people. At the end of this stage will have the final version of the screenplay. The second stage is meant to manage the collaboration between the
Romanian production company and the Swedish one, which have to be found. The main goal of this stage is to find a local production team and then to organize the production, along with them.,
Beskriv den eventuella projektorganisationen för förproduktionen
As said before, there will be two stages. For the first one, the documentation stage, the writer has to live and feel the local life of Husqvarna. For the second, the Film Director (which is the same person)
will have to meet his team, and to organize, together, the whole production. The responsibility of the production will be taken by a Romanian Film Production Studio, which will find a local Swidish Production
House to take care of the local operations (casting, location scouting, eguipement finding and tests)
Beskriv hur filmen skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
The tragedy of Gica let a fog over the region. Searching for information I could observe the remaining of this tragedy in the local press or to some people which I have contacted. The film can make
people understand why and how the tragedy has been possible. And, most of all, how a tragedy like this can be avoided in the future. The film will not judge. But it will reconcile and recover.
Var produceras filmen?
Jonkoping
Var genomförs förproduktionen?
Jonkoping
Hur utvärderas arbetet med förproduktionen?
By achiving the goals: final screenplay and the agreement with the local team for production.
Hur sprids filmen och erfarenheterna från produktionen av filmen?
The film should be distributed all over the world. Its specific as a co-production between a Romanian and a Swedish team can be further evaluated and improved. Moreover, the coproduction itself will be
seen as a sign of reconciliation and resurection.
Tillämpas kollektivavtal?
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Nej
Målgrupp (flera kan anges)
16 years and older
Filmens genre
Drama
Hur kan produktionen arbeta medvetet och systematiskt med jämlikhet, jämställdhet, och tillgänglighet utifrån genus och etnicitet?
The film is about a begger. A Romanian beggar killed in a sort of social ”accident” in Sweden - the country with almost no crimes.
Samverkar produktionen med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange med vilka och beskriv hur ni samverkar.
The Art Of MAgic Production, a Romanian Film PRoduction company will have the main responsability for the movie production and distribution. This company will find and agree the local production with a
Swidish studio.
Hur arbetar produktionen med utveckling inom barn- och ungdomskultur?
The main plot of the movie is about teenagers and their social involvement. The film itself can be seen as a social lesson for young people or for young and adult people alike.
Hur arbetar produktionen med etnisk och kulturell mångfald?
The whole movie is about ethnic and cultural diversity: the story, the characters, the locations.
Hur arbetar produktionen med tillgänglighet (t.ex funktionsnedsättning)?
A beggar is a case of disability. This movie concentrates on the tragic life of a beggar.
Hur bidrar produktionen till en bättre miljö?
Considering humans a part of a sanitized environment, this film is about how to properly sanitize the environment.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
The team will try to produce the film, anyway. The Romanian Studio (Art Of MAgic Production) will find other ways to do it.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Gika - budget.pdf
Ansökandens CV
Helst en PDF-fil
Resume.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange förproduktionens totala intäkter. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och budget för hur
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Art Of Magic Production

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring

Aktuellt belopp

630 000

630 000

100 000

100 000

100 000

100 000

0

0

830 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange förproduktionens totala kostnader. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och hur budget för
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Kostnadstyp

Belopp

Förproduktionskostnader

830 000

Administrativa kostnader

0

varav lönekostnader

0

varav lokalkostnader

0

varav resekostnader

0

Övriga kostnader

0

Summa kostnader

830 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
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Ja, jag är

behörig att skicka in ansökan.

Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd 2020

Organisation
Namn
Firma Miriam Renting

Telefon
0735557678

Adress
Kungshamra 46B, lgh 1101

E-post
miriam.renting@gmail.com

Postnummer
17070

Ort
Solna

Url
Bank/Plusgiro
5301-9071

Org/personnr
199008282346

Projektinformation
Projektnamn *
Socialsekreteraren
Startdatum *
2019-09-16

Slutdatum *
2020-03-27

Fördjupad information
Organisationsnamn
Firma Miriam Renting
Organisationsform
Enskild firma
Ansökande
Miriam Renting
E-post till ansökande
miriam.renting@gmail.com
Kontaktperson
Miriam Renting
Telefon dagtid till kontaktperson
0735557678
E-post till kontaktperson
miriam.renting@gmail.com
Bifoga Synopsis
Skriv en kortfattad beskrivning av filmen som förklarar huvuddragen i historien (max 2 sidor). Helst en PDF-fil.
Synopsis_Miriam Renting.pdf
Bifoga Karaktärsbeskrivning
En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text (max en A4 per
karaktär). Helst en PDF-fil.
Karaktärsbeskrivning.pdf
Bifoga Treatment
Skriv filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur historien är strukturerad, max 10-12 sidor. Helst en PDF-fil.
Treatment.pdf
Vad är filmens syfte?
Syftet är att utforska förhållandet mellan ett barn och en förälder, där föräldern inte tänker på vad som är bäst för barnet, utan på vad som passar henne själv. Jag vill samtidigt visa att en ensamstående
kvinna i 50 talets Sverige inte hade särskilt stora möjligheter, varken ekonomiskt eller socialt, att ta hand om ett barn. Jag vill i filmen också reflektera över vilka sår från barndomen som aldrig kan läka och
vad som förs vidare till nästa generation.
Vad ska genomföras under förproduktionen?
Jag ska färdigställa manus och storyboard, ta fram arkiv- och bildmaterial. Även filmens bildspråk ska jag utveckla.
Beskriv den eventuella projektorganisationen för förproduktionen
I förproduktionen deltar bara jag, min mamma Eva och en anlitad mentor.
Beskriv hur filmen skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Filmens handling har koppling till Jönköpings län. Mormor kom från Värnamo och Eva har delvis vuxit upp där. Filmen kan skapa regionalt mervärde genom att den behandlar en del av bygdens historia. Jag
vill tydliggöra att filmen inte produceras i Värnamo utan endast har koppling dit, men i ruta 15 och 16 här nedan gick det inte att välja alternativ utanför länet.
Var produceras filmen?
Värnamo
Var genomförs förproduktionen?
Värnamo
Hur utvärderas arbetet med förproduktionen?
Arbetet med förproduktionen beräknas vara klart i december. Då redovisar jag arbetet för en konsulent på Svenska filminstitutet.
Hur sprids filmen och erfarenheterna från produktionen av filmen?
Filmen sprids på festival, ev. till svt och till skolor. Erfarenheterna från produktionen tar jag med mig till framtida projekt.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
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Målgrupp
7-11 år,12-15 år,16 år och äldre

Filmens genre
Dokumentär
Hur kan produktionen arbeta medvetet och systematiskt med jämlikhet, jämställdhet, och tillgänglighet utifrån genus och etnicitet?
Filmens handling har ett tydligt feministiskt budskap, då det belyser ojämställda förhållanden på 50-talet. Jag tror att det är viktigt att sprida medvetenhet om att samhället varit ojämställt och att vi inte
kan sluta värna jämställdheten. Vidare är vi f.n. endast kvinnor inblandade i projektet. När det gäller jämlikhet och tillgänglighet kan vi arbeta medvetet genom att undvika att reproducera stereotyper samt
försöka sprida filmen till en bredare publik.
Samverkar produktionen med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange med vilka och beskriv hur ni samverkar.
Hur arbetar produktionen med utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Produktionen riktar sig delvis till unga och vill berätta om hur ett barn hade det på 50/60-talet.
Hur arbetar produktionen med etnisk och kulturell mångfald?
Produktionen undviker att reproducera stereotyper. Jag kommer också att leta efter teammedlemmar med olika bakgrund när jag går in i produktionsfas.
Hur arbetar produktionen med tillgänglighet (t.ex funktionsnedsättning)?
Produktionen sprids på ett sätt som gör den tillgänglig för många.
Hur bidrar produktionen till en bättre miljö?
Produktionen arbetar med enkel teknik, ofta begagnad, och undviker att köpa nytt.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Eftersom vi redan fått bidrag hushåller jag med de medel vi har och anpassar produktionen därefter. Jag gör mycket själv och kan tillföra eget kapital i form av arbetstimmar.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Budget_Socialsekreteraren_.pdf
Ansökandens CV
Helst en PDF-fil
CV19_Miriam Renting.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Socialsekreteraren_skiss.jpg
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
poster_tidigare film.jpg
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange förproduktionens totala intäkter. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och budget för hur
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
56 000

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Aktuellt belopp

Svenska filminstitutet
Filmbasen

56 000

250 000

200 000

200 000

50 000

30 000

30 000

56 000

Egen finansiering

56 000

Övriga intäkter och sponsring

342 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange förproduktionens totala kostnader. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och hur budget för
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Kostnadstyp

Belopp

Förproduktionskostnader

255 000

Administrativa kostnader

0

varav lönekostnader

224 000

varav lokalkostnader

16 000

varav resekostnader

15 000

Övriga kostnader

87 000

Summa kostnader

342 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
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Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd 2020

Organisation
Namn
Frontline Production C/O Jan Johansson, med konto: SEB: 5190 00 492 28

Telefon
0735-543065

Adress
Eksjöhovgårdsvägen 1 B

E-post
jan.johan00@gmail.com

Postnummer
576 32

Ort
SÄVSJÖ

Url
Bank/Plusgiro

Org/personnr
196402032459

Projektinformation
Projektnamn *
Förklädd Gud
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Frontline Production
Organisationsform
Enskild firma
Ansökande
Jan Johansson
E-post till ansökande
jan.johan00@gmail.com
Kontaktperson
Jan Johansson
Telefon dagtid till kontaktperson
0375-543065
E-post till kontaktperson
jan.johan00@gmail.com
Bifoga Synopsis
Skriv en kortfattad beskrivning av filmen som förklarar huvuddragen i historien (max 2 sidor). Helst en PDF-fil.
Förklädd Gud_Synops.pdf
Bifoga Karaktärsbeskrivning
En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text (max en A4 per
karaktär). Helst en PDF-fil.
Backstory_karaktärer_Förklädd Gud.pdf
Bifoga Treatment
Skriv filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur historien är strukturerad, max 10-12 sidor. Helst en PDF-fil.
Förklädd_Gud_Treat.pdf
Vad är filmens syfte?
Att färdigställa ett manus för filmproduktion.
Vad ska genomföras under förproduktionen?
Manusutveckling
Beskriv den eventuella projektorganisationen för förproduktionen
Jan Johansson, Sävsjö, idé och manus Lennart Guldbrandsson, Göteborg, manusförfattare Fredrik Lindqvist, Stockholm, dramaturg
Beskriv hur filmen skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Skulle ekonomiskt bidrag till utvecklingen av manuset till "Förklädd Gud" bli en film, gör detta att även jag och filmen kan påverka klimatet i länet ytterligare för att visa på allas lika värde; speciellt i de
kyrkliga sammanhangen. Den tänkta filmen är planerad att spelas in i Jönköpings län, vilket absolut ger en extra attraktionskraft.
Var produceras filmen?
Sävsjö
Var genomförs förproduktionen?
Sävsjö
Hur utvärderas arbetet med förproduktionen?
Genomgång av manus av professionella manusförfattare och dramaturg
Hur sprids filmen och erfarenheterna från produktionen av filmen?
Då manuset är under utveckling är denna fråga svår att svara på.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
16 år och äldre
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Filmens
genre
Drama

Hur kan produktionen arbeta medvetet och systematiskt med jämlikhet, jämställdhet, och tillgänglighet utifrån genus och etnicitet?
Att i manusarbetet lyfta fram såväl manliga som kvinnliga roller i jämvikt och etnicitet.
Samverkar produktionen med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange med vilka och beskriv hur ni samverkar.
Hur arbetar produktionen med utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Manuset är under utveckling
Hur arbetar produktionen med etnisk och kulturell mångfald?
Manuset är under utveckling
Hur arbetar produktionen med tillgänglighet (t.ex funktionsnedsättning)?
Manus är under utveckling
Hur bidrar produktionen till en bättre miljö?
Att i manusarbetet använda digitala plattformar för samarbete.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Inte några:
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Förklädd Gud_Projektbudget.pdf
Ansökandens CV
Helst en PDF-fil
Jan Johansson, presentation.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange förproduktionens totala intäkter. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och budget för hur
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Aktuellt belopp

42 000

42 000

36 400

36 400

Bidrag från

Egen finansiering
Övriga intäkter och sponsring

78 400

Summa intäkter

Kostnader
Ange förproduktionens totala kostnader. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och hur budget för
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Kostnadstyp

Belopp

Förproduktionskostnader

42 000

Administrativa kostnader

0

varav lönekostnader
varav lokalkostnader
varav resekostnader
Övriga kostnader

36 400

Summa kostnader

78 400

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd 2020

Organisation
Namn
Jimm Garbis

Telefon
0761137003

Adress
Bäckvägen 85

E-post
jimmgarbis@gmail.com

Postnummer
126 47

Ort
Stockholm

Url
Bank/Plusgiro
557-9776

Org/personnr
199309267731

Projektinformation
Projektnamn *
Body Attack
Startdatum *
2019-01-01

Slutdatum *
2020-08-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Jimm Garbis
Organisationsform
Enskild firma
Ansökande
Jimm Garbis
E-post till ansökande
jimmgarbis@gmail.com
Kontaktperson
Jimm Garbis
Telefon dagtid till kontaktperson
0761137003
E-post till kontaktperson
jimmgarbis@gmail.com
Bifoga Synopsis
Skriv en kortfattad beskrivning av filmen som förklarar huvuddragen i historien (max 2 sidor). Helst en PDF-fil.
Body Attack_synopsis.pdf
Bifoga Karaktärsbeskrivning
En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text (max en A4 per
karaktär). Helst en PDF-fil.
Bifoga Treatment
Skriv filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur historien är strukturerad, max 10-12 sidor. Helst en PDF-fil.
bodyattack_2019.04.27_v1.pdf
Vad är filmens syfte?
Filmens syfte är att lyfta teman kring könsnormer, stereotyper och kroppsnormer och bidra till en ökad mångfald av kvinnokroppar på film. Vi vill att filmen ska bidra till kroppspositivism och ge plats för en
bredare representation av funktionella kvinnokroppar framför kameran. Vidare är syftet att skapa en underhållande kortfilm som på ett humoristiskt sätt tar upp redan nämnda teman och skapar både
eftertanke och skratt hos publiken.
Vad ska genomföras under förproduktionen?
Under förproduktionen kommer vi lägga ett stort fokus på castingen just eftersom vi är väl medvetna om att vi söker talangfulla skådespelare med bred representation över etnicitet, kroppsform och
funktionalitet. Likväl gäller anställningen av teammedlemmar. Location scouting kommer också att prioriteras eftersom desto mer överensstämmande gymmet i fråga är med vår vision desto mindre
scenografi kommer behövas införskaffas. Vi vill också att kostymören och scenografen ska involveras i tidigast möjliga skede för att de ska hinna få den preparations tiden dom kräver. Fotografen ska i
samarbete med regissören påbörja ett storyboard alt. bildmanus. Kontrakt och avtalsskrivning med rekryterat team och locations.
Beskriv den eventuella projektorganisationen för förproduktionen
Projektorganisationen kommer se ut som följande. (Listar tillsatta roller) Producent / Produktionsledare - Jimm Garbis & Hanna Hannerz Regissör - Agnes Jeppson Fotograf - Amanda Muisyo Scenograf Lisanne Fransen
Beskriv hur filmen skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Vi tror att vi genom att förlägga delar av projektet till regionen kan bidra till filmbranschens utveckling lokalt i regionen. Vi tror att vi med våra prioriteringar kring att anlita ett jämställt team med bred etnisk
mångfald och att vi specifikt kommer att efterfråga kompetens från nyligen invandrade filmarbetare, kan bidra till den regionala infrastrukturen för film och den generella kulturutvecklingen. Vi kan bidra
genom att skapa arbetstillfällen och samarbeten med lokalt verksamma filmarbetare och bolag. När filmen är klar kan vi bidra till attraktionskraften genom spridningen av kortfilmen på nationellt och
internationellt intressanta filmarenor (festivaler, tv-kanaler och VOD-plattformar). Vi bidrar även till attraktionskraften genom arbetstillfällena vi skapar i samband med inspelningen. Projektet har stöd från
andra finansiärer vilket också prioriteras av Region Jönköping. Vår strategi att arbeta med inkludering när det kommer till representation framför och bakom kameran bidrar också till nytänkade kring
arbetssätt, i en bransch som fortfarande domineras av vita medelklassmän. Det här projektet ger chans för fler att vara med och skapa film. Då min hemkommun är Tranås och vi hoppas kunna förlägga
en del av inspelningen till den orten, bidrar vi även till spridning av inspelningar i regionen.
Var produceras filmen?
Tranås
Var genomförs förproduktionen?
Tranås
Hur utvärderas arbetet med förproduktionen?
Efter inspelad film kommer producenterna utvärdera arbetet med teamet samt göra en budgetuppföljning. Dessa dokument kommer tillhandahållas finansiärer vid efterfrågan. Vi kommer också göra en
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miljöuppföljning
för att se huruvida vi lyckats uppnå vår målsättning med hållbarhetsplanen.

Hur sprids filmen och erfarenheterna från produktionen av filmen?
Filmen har i dagsläget ett LOI (letter of Interest) från distributören Folkets bio. Folkets bio finns över hela Sverige och har även en plattform för streamad film. Vår förhoppning är att filmen ska distribueras
den här vägen samt visas på svenska och utländska festivaler.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
16 år och äldre
Filmens genre
Annat
Hur kan produktionen arbeta medvetet och systematiskt med jämlikhet, jämställdhet, och tillgänglighet utifrån genus och etnicitet?
Vi är överens om att det här är ett projekt som kan stå i framkant när det gäller representation och mångfald. Vi har aktivt bestämt oss för att tänka brett när det gäller framför och bakom kameran. Vi
anser att det här är en film som har råd att gå emot de rådande stereotyper som vi alltid ser i film och att vi har ett ansvar till att försöka bryta mot vissa normer rörande kroppar och funktionalitet.
Förhoppningen är att den här filmen ska kunna fungera som en frisk fläkt för tittarna. Vi hoppas att publiken efter visning känner ”wow, vad uppfriskande att se så många olika kroppar vara helt naturliga
och oförskönade.” När det gäller teamet vill vi arbeta efter en 50/50 modell över könen, speciellt i nyckelpositionerna såsom regi, foto, ljud, scenografi, kostym samt produktionsledningen. Vi vill att teamet
ska bestå av människor med olika bakgrunder eftersom vi tror att filmen kommer gynnas av att ha människor omkring oss med olika perspektiv. Vi anser att det kommer bidra till en bättre och roligare
inspelningsmiljö för alla deltagande och att resultatet i filmen kommer präglas utav det.
Samverkar produktionen med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange med vilka och beskriv hur ni samverkar.
Hur arbetar produktionen med utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Just den här filmen har inte barn och unga som huvudmålgrupp, även om vi tror att filmen kan visas för barn och unga då den både är humoristisk med tydligt visuellt språk och kroppsspråk samt
beskriver en situation som vi tror att barn och unga förstår och lätt kan ta till sig. Vi kan se framför oss att vi i samarbete med distributören skulle kunna erbjuda en filmhandledning där filmens teman om
köns- och kroppsnormer och stereotyper skulle kunna behandlas.
Hur arbetar produktionen med etnisk och kulturell mångfald?
Som vi tidigare har beskrivit så vill vi sätta samman ett team med en bred representation. Vi kommer att efterfråga lokal kompetens från regionen och kommer särskilt att efterfråga om det finns
utlandsfödda filmarbetare med kompetens att bidra i vårt projekt. Som vi redan har nämnt så vill vi arbeta med etnisk representation både framför och bakom kameran. De kvinnliga karaktärerna i filmen
ska ha en stor bredd. Representation inom alla kategorier är viktigt eftersom alla ska kunna känna igen sig i någon av karaktärerna. Genom att tänka på representationen i filmen speglas verkligheten och
på så vis vill vi uppnå realism. Därför ska personer med olika hudfärg, kulturell bakgrund, kroppsform och åldrar finnas representerade.
Hur arbetar produktionen med tillgänglighet (t.ex funktionsnedsättning)?
Vi kommer att använda tillgänglighetsanpassade lokaler för inspelningen. Vi kommer att se över eventuella andra enkelt avhjälpta hinder. Hänsyn ska tas till eventuella allergier och starka dofter undvikas.
Vid eventuella starka blinkande ljus i samband med inspelning ska teamet varnas i förväg på dagbesked. Producent och inspelningsledare ska samordna i förväg kring eventuella andra tillgänglighetsaspekter
och hänsyn som kan behöva tas när teamet har satts samman.
Hur bidrar produktionen till en bättre miljö?
Vi kommer att upprätta en hållbarhetsplan för inspelningen som vi kommer att distribuera till teamet. Planen kommer att innehålla ett antal områden som vi vet har stor påverkan på klimatet. Planen
struktureras runt följande områden: Transporter, Underleverantörer och catering, Återvinning, Admnistration och planering. Vi är medvetna om att transporter är en av de största faktorerna för
miljöpåverkan i samband med filminspelning. Vi kommer därför att i möjligaste mån prioritera miljövänlig transporter såsom tåg framför flyg och använda elbilar framför bensindrivna fordon i samband med
inspelning. När det kommer till catering, måltider och fikabord under inspelning och på produktionskontor så kommer vi att begära växtbaserad kost i största möjliga mån från eventuella leverantörer.
Produktionen kommer att efterfråga ekologiskt och rättvisemärkt samt närodlat från matleverantörer i så stor utsträckning som det är möjligt. I största möjliga mån kommer vi att använda kranvatten och
undvika vatten på plastflaska. När det kommer till lunch kommer det endast beställas måltider till de teammedlemmar som har anmält sig att de vill ha mat, detta för att minska matsvinnet.Vi kommer att
arbeta för att reducera engångsartiklar av plast och använda miljömärkta engångsartiklar. Vi kommer att uppmana statister och dagskådespelare att ta med engång vattenflaskor och berätta för dem om
produktionens gröna arbete. Det ska finnas källsortering på inspelningsplatsen, likaväl på produktionskontoret. Pappersmuggar märks upp med namn, så att de inte bara används som engångsartiklar. I
den mån det går kommer inspelningsplan att läggas med hänsyn tagen till miljömässiga aspekter för att t ex hålla nere onödiga resor och förflyttningar.Det kommer endast skrivas ut fysiska dagbesked till
dem som verkligen måste ha dem fysiskt, och inga onödiga utskrifter. Alla dokument samt all information finns att hämta online (vilket gör att fysiska pappersmaterial ej är nödvändiga). Produktionen
kommer att dela med sig av de checklistor som tagits fram av Film i Väst för att uppmuntra teamet till att arbeta med miljön i åtanke. I kontakt med underleverantörer kommer vi att begära de mest
miljövänliga alternativen och be om miljöcertifierade tjänster när sådana alternativ finns. T ex använda oss av miljöcertifierade hotell vid beställningar av boende för team. I möjligaste mån ska vi använda
oss av cirkulära tjänster när sådana finns. En fullständig hållbarhetsplan kan lämnas in på begäran.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
I det fall eventuella bidragsgivare ej beviljar vår ansökan söker vi vägar för att täcka upp faktiska kostnader. T ex söker vi sponsring och in-kind-investeringar för att ändå kunna genomföra inspelningen
och projektet som planerat. Vi tror att vi i så fall kan täcka kostnader som rör teknik, kostym, locations och musikrättigheter. Vi söker även vägar för att finansiera postproduktionen genom eventuella
samarbeten med posthus.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
body_attack20191015detaljerad.pdf
Ansökandens CV
Helst en PDF-fil
CV_svenska.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
BodyAttack_projektbeskrivning.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Syfte för stödansökan.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
body_attack20191015_total.pdf

Intäkter
Ange förproduktionens totala intäkter. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och budget för hur
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
50 000

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från
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Aktuellt belopp
50 000
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Egen
finansiering

33 238

33 238

Övriga intäkter och sponsring

83 238

Summa intäkter

Kostnader
Ange förproduktionens totala kostnader. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och hur budget för
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Kostnadstyp

Belopp

Förproduktionskostnader

77 238

Administrativa kostnader

500

varav lönekostnader
varav lokalkostnader
varav resekostnader

1 600

Övriga kostnader

5 500

Summa kostnader

83 238

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd 2020

Organisation
Namn
Wild Beast Collective

Telefon
0761841409

Adress
Sandövägen 55

E-post
jennymove@hotmail.com

Postnummer
434 79

Ort
Vallda

Url
https://www.wildbeastcollective.com
Bank/Plusgiro

Org/personnr
197910148225

Projektinformation
Projektnamn *
Jag sjunger skogens lov
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn
Wild Beast Collective
Organisationsform
Annan
Ansökande
Jenny Larsson
E-post till ansökande
jennymove@hotmail.com
Kontaktperson
Jenny Larsson
Telefon dagtid till kontaktperson
0761841409
E-post till kontaktperson
jennymove@hotmail.com
Bifoga Synopsis
Skriv en kortfattad beskrivning av filmen som förklarar huvuddragen i historien (max 2 sidor). Helst en PDF-fil.
Synopsis, Jenny Larsson, PDF.pdf
Bifoga Karaktärsbeskrivning
En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text (max en A4 per
karaktär). Helst en PDF-fil.
Karaktärsbeskrivning, Jenny Larsson, PDF.pdf
Bifoga Treatment
Skriv filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur historien är strukturerad, max 10-12 sidor. Helst en PDF-fil.
Treatment, Jenny Larsson.pdf
Vad är filmens syfte?
Filmens syfte är att belysa människans relation till den otämjda naturen. Jag anser att vi sakta men säkert tappar kontakten med skogen, för varje generation faller kunskap i glömska. Kunskap som BrittMaries pappa Åke förde över på henne skulle kunna stanna där. Men vad händer då med mina barn? Deras barn i sin tur? De förlorar kontakten med sina rötter, sin historia och kulturhistoria. Handens och
ögats kunskap, den s.k. tysta kunskapen, den intuitiva. Jag känner ett enormt ansvar kring att tolka, lära och efterhärma så mycket jag kan och hinner, innan det är försent. Om vi inte stannar upp och
blickar bakåt, famlar vi i blindo mot framtiden. Filmen vill förmedla något viktigt som har med identitet, rötter och syfte att göra. Men som det kan vara svårt att prata om. Jag hoppas filmen kan förmedla
detta budskap genom bilder istället.
Vad ska genomföras under förproduktionen?
Stora Segerstad kommer att kontaktas. Alla mina samarbetspartners kommer kontaktas (Dag Rosenqvist, Edison Penafiel, Björnhult Media, Oscar Brandberg) och vi lägger in planerade besök i Småland
tillsammans med Björnhult Media och Oscar Brandberg. En tidsram skapas med alla inblandade. Anna Eriksson på Film i Hallands län kommer att kontaktas, här hoppas jag få tips och ideer kring eventuell
mentor jag kan börja knyta kontakt med. Katrinebergs Folkhögskola kontaktas. Teknisk utrustning bokas in. Genomgång av utrustning bokas in.
Beskriv den eventuella projektorganisationen för förproduktionen
Förproduktionen ligger på mina axlar. Under den här tiden knyter jag viktiga kontakter och lär mig om den tekniska utrustning jag kommer att låna ifrån Katrinebergs Folkhögskola.
Beskriv hur filmen skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Filmen främjar länets kulturhistoria, genom att belysa gamla metoder och ett närmast förlegat förhållningssätt till skogen. Den visar upp den småländska naturen från en både naturromantisk/nostalgisk
men också nytta-inriktad maskindriven vinkel vi inte får se så ofta. Den är både utbildande och poetisk och har på så sätt en förutsättning att nå ut genom många kanaler och medier - till en bred publik.
Var produceras filmen?
Värnamo
Var genomförs förproduktionen?
Värnamo
Hur utvärderas arbetet med förproduktionen?
Jag utvärderar själv hur långt jag kommit, om jag håller tidsschemat o.s.v. Men det vore tryggt att också utvärdera och stämma av med min mentor för att bekräfta att jag ligger i fas med förproduktion
och produktion.
Hur sprids filmen och erfarenheterna från produktionen av filmen?
Erfarenheterna från produktionen av filmen kan spridas via vår hemsida Wild Beast Collective, dels 69
via Facebook och Instagram. Filmen kan spridas genom skolor/rektorer jag har kommit i kontakt med,
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genom
Stora Segerstad naturbruksgymnasium, och genom att ansöka om att delta i filmfestivaler med dokumentärfokus.

Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
7-11 år,12-15 år,16 år och äldre
Filmens genre
Dokumentär
Hur kan produktionen arbeta medvetet och systematiskt med jämlikhet, jämställdhet, och tillgänglighet utifrån genus och etnicitet?
Det här är en dokumentär om en självständig, viljestark kvinna, skapad och filmad av en annan driven, självständig kvinna. Medvetet eller ej, denna film är skapad av kvinnor. Däremot har projektet
många samarbetspartners som är män, så det är inget vi aktivt valt bort. Filmen är viktig utifrån ett genus OCH etnicitetiskt perspektiv, eftersom vi här presenterar ett normbrytande kvinnoporträtt.
Samverkar produktionen med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange med vilka och beskriv hur ni samverkar.
1. Edison Penafiel- redigerare och flyer/marketing material Vi har jobbat ihop i södra Florida sedan 2014 och 2015 startade vi Wild Beast Collective. Edison har hjälpt mig med fotografi, video, redigering,
musik och media material. Vi har skapat verk tillsammans som ”And it’s going to be great!” (installation och platsspecifikt verk) och kortfilmen ”Home”. Vi har drivit residens och film festival ihop. Vi arbetar
tillsammans med olika projekt flera gånger per år. Han arbetar väl med att filma och klippa ihop trailers, informationsvideos, samt längre konstnärliga filmstycken. 2016 startade hand Voltagge Media, ett
film och mediabolag. Han har samarbetat med AIRIE och Girls’ Club bara för att nämna två organisationer baserade i södra Florida. Edison skapar själv konst som baseras på video, stop animation,
kolskisser och rörliga kroppar. 2. Björnhult Media (Johan Arthursson och Jon Flobrant) - video och foto Vi har samarbetat med kortfilmerna The Forest Diaries (2014), On the Other Side of the Lake (2015)
och Searching for Arctic Winter (2017). Alla tre filmade och fotade utav Björnhult Media, i en blandning av Småländsk och Härjedalsk natur. Johan är uppväxt i granngården, 800 m ifrån mamma BrittMaries hus och Jon härstammar ifrån Värnamo. Johan och Jon är alltid pigga på att åka ut i skog och natur för att filma scener med mig. Nyfikna och orädda skapar de förutsättningar för mig och mitt
berättande. Även om de är baserade i Stockholm bultar hjärtat starkt för hembygden i Småland. Johan och Jon har drivit eget produktionsbolag sedan 2013 och är väletablerade i reklam, media och
fotobranschen. 3. Oscar Brandberg- video och foto Vid tillfällen då Björnhult Media inte kan ställa upp anlitar jag Oscar. Vi har arbetat tillsammans med video inför en scenisk produktion som framfördes i
september 2019, på Kungsbacka Teater. Han gillar också naturfoto och att spendera tid i skogen, vilket är viktiga förutsättningar för mig. Oscar har jobbat med ljussättning och video för SVT under de
senaste två åren. 4. Dag Rosenqvist, kompositör. Dag kommer att skriva ny musik till filmen. Dag är uppväxt i Värnamo och vi gick på gymnasiet tillsammans där, så vi har känt varandra länge. Vi har
samarbetat under de senaste fem åren med tre olika kortfilmer, samt sceniska produktioner av olika slag.
Hur arbetar produktionen med utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Jag skulle önska att filmen kan visas på skolor för barn och ungdomar. Den kan ligga till grunden för många olika diskussionsämnen.
Hur arbetar produktionen med etnisk och kulturell mångfald?
Ingen handlingsplan just nu
Hur arbetar produktionen med tillgänglighet (t.ex funktionsnedsättning)?
Ingen handlingsplan just nu
Hur bidrar produktionen till en bättre miljö?
Filmen/Produktionen pratar om miljön, i den utsträckning att den behandlar människans relation till skog och natur. Vår natur är det mest värdefulla vi har, på så många nivåer. Jag hoppas att min
mammas levnadssätt och relation till naturen kan inspirera tittarna och få dem att själva utvärdera sin relation till skog och natur. På så vis bidrar produktionen till en bättre miljö, för jag vill att vi - samhället
ska uppskatta, vårda och leva i samklang med vår skog, den mest naturliga miljö vi har runt omkring oss.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Jag planerar söka filmbidrag ifrån Hallands län där jag är skriven. Om sökta bidrag uteblir eller minskats betänkligt, tänker jag mig en crowd funding kampanj. Jag har använt mig av Indigogo och Kickstarter
för tidigare projekt och samlat in den summan jag satt upp som mål båda två gångerna.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Budget, Jenny Larsson, PDF.pdf
Ansökandens CV
Helst en PDF-fil
Resume, Jenny Larsson, PDF.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange förproduktionens totala intäkter. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och budget för hur
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Bidrag från Region Jönköpings län

Bidrag från

Hallands län

Egen finansiering

Aktuellt belopp

28 000

28 000

28 000

28 000

1 300

1 300

Övriga intäkter och sponsring

57 300

Summa intäkter

Kostnader
Ange förproduktionens totala kostnader. Specificera i bifogad detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till förproduktion samt manusutveckling och hur budget för
filmproduktionen som helhet är upplagd.
Kostnadstyp

Belopp
10 700

Förproduktionskostnader
70
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Administrativa
kostnader

3 000

varav lönekostnader
varav lokalkostnader
varav resekostnader

1 900

Övriga kostnader

43 600

Summa kostnader

57 300

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Teater Tamauer

Telefon
0733600229

Adress
Jönköpingsvägen 15

E-post
info@tamauer.se

Postnummer
33144

Ort
VÄRNAMO

Url
https://www.teatertamauer.se
Bank/Plusgiro
794-9084

Org/personnr
196412206275

Projektinformation
Projektnamn *
Möten - finns dom?
Startdatum *
2020-01-20

Slutdatum *
2020-05-22

Fördjupad information
Organisationsnamn
Teater Tamauer
Organisationsform
Ideell förening
Projektledare
Anders Friberg Sandström
E-post till projektledare
afriberg6412@gmail.com
Kontaktperson
Anders Friberg Sandström
Telefon dagtid till kontaktperson
0733600229
E-post till kontaktperson
info@teatertamauer.se
Konstområde (flera kan anges)
Teater
Vad är projektets syfte?
Möten – finns dom? Ett startprojekt för teaterverksamhet i Värnamo med omnejd. Går det att verkligen ”möta” en annan människa? Med utgångspunkt i Emmanuel Levinas tankar om mötet med den
andra och respekten för den personens ”annanhet”, vill vi utforska den enskildes isolering, ansvar och möjlighet till kontakt. En ramhistoria hör till projektet. Liksom en scenografisk bild. De två
huvudkaraktärerna är i femtonårsåldern. Båda två har inför höstens gymnasiestart skickats iväg till en två veckor lång ferieskola. Föräldrarnas mål är bryta mönstret av ensidiga intressen och asociala
tendenser. Karaktär 1 är en förhöjd stoiker, passionerat intresserad av filosofi. Karaktär 2 är politiskt orienterad, arg och utåtagerande. Efter missförstånd under resans gång går de vilsna av bussen, mitt i
ingenstans, och främlingarna tar skydd i en nedlagd laserdome. En av båda innerligt avskydd subkultur. Här får de kanske utrymme att möta sig själva, varandra och människor ur det förflutna. Det
återstår för oss att undersöka och gestalta i detta devisingprojekt.
Vad ska genomföras inom projektet?
Ett devisingprojekt för unga medverkande. Värnamo har en blomstrande kulturskola men ingen fri teatergrupp. För att starta en verksamhet för egenproducerad teater här i staden, har vi inlett ett
samarbete med Kulturskolan Värnamo. I ett devisingprojekt får de medverkande lära sig om teaterhantverket i alla dess delar. Tillsammans skriver vi pjäsen utifrån workshops och repetitionsarbete,
skapar scenografi och kostym, för att slutligen lägga mask, sätta ljus och gå till premiär. Vi söker medverkande i åldersgruppen 18-25 år och avser att spela för en skolpublik, främst högstadiet, samt
anordna familjeföreställningar. Som utgångspunkt har vi en ramberättelse med tillhörande tematik. Vi planerar till att börja med tolv skolföreställningar i vår för Värnamo med omnejd, och fem
familjeföreställningar.
Beskriv projektorganisationen.
Tre projektanställda via faktura. En regissör/konstnärlig ledare/dramatiker/handledare 100%. En scenograf/kostymör/handledare 50%. En producent 50%.
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Förutom att öka utbudet kultur och att spela och turnera med uppsättningen Möten - finns dom? i regionen, startar vi med projektet en teatergrupp som gör egenproducerad teater. En så kallad frigrupp.
En sådan saknas i Värnamo och teatergrupperna är få i regionen. Vi skapar med projektet Möten - finns dom? en första plattform för egenproducerad teater där intresserade kan engagera sig i skapa
teater, med allt vad det innebär i kunskap och erfarenheter samt möjligheterna att komma till tals.
Var produceras projektet?
Värnamo
Var genomförs projektet?
Gislaved,Gnosjö,Värnamo
Hur marknadsförs projektet?
Vi planerar tio stycken workshops varav ett ännu inte bestämt antal är öppna för medverkande utanför projektet. Vi kommer också ha provpublik och publiksamtal efter föreställningarna där vi samtalar
med publiken om vad de sett, vad de skulle vilja uppleva på en teaterscen och hur vi har arbetat med uppsättningen. I övrigt arbetar vi med sociala media, press, annonser och evenemangsplattformar,
anslagstavlor med mera.
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Vi utvärderar löpande och efteråt inom projektet. Vi har också publikmöten efter föreställningarna där vi delar med oss av erfarenheter. I övrigt delar vi resultat på sociala medier samt på hemsidan.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
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Nej
Målgrupp (flera kan anges)
13-18 år,19-25 år
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Vi söker aktivt deltagare och publik utifrån ett så brett spektrum som möjligt både vad gäller genus och etnicitet.
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Det är viktigt att ha en vid socioekonomisk spridning vid information och försäljning. I Göteborg, som är en relativt segregerad stad, tillämpade vi subventionerat pris i mer ekonomiskt utsatta stadsdelar.
Det finansierades via sponsorer. Vi arbetar även uppsökande med både teater och förberedande samtal. Det blir också viktigt att kartlägga via vilka kanaler information och försäljning verkar, och inte utgå
från att det etablerade systemet är vattentätt.
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Science Park Värnamo: Tillhandahåller Teater Tamauer med utrustat kontor till subventionerat pris, fri affärscoachning för etablering av verksamheten samt nätverk för spridning av information.
Gummifabriken Värnamo: Inhyser och samarbetar med Science Park Värnamo. Gummifabriken är en mötesplats för näringsliv, campus och kultur. Huset innehar ett par scener och här planerar vi att
spela några av föreställningarna. Kulturskolan Värnamo: Vi har initierat och skissar på ett samarbete och hur detta skulle kunna se ut, utifrån aspekten lokaler för repetitionsarbete, lokal för föreställningar
och vilka målgrupper som finns i kommunen för en fri teatergrupp. Värnamo har verkligen en blomstrande Kulturskola med inriktningarna Musik, dans, teater, bild och estetisk media (foto/fim). De gör flera
evenemang och föreställningar genom de olika inriktningarna. Och teaterinriktningen producerar och sätter upp ett flertal produktioner varje år. I Värnamo finns också en del föreningar som jobbar med
teater och i samarbete med Kulturskolan. Det som dock inte finns i Värnamo är en fri teatergrupp som gör egenproducerad teater. Detta vill vi, Teater Tamauer, bidra med. Därför ser vi nu på
möjligheten att samarbeta med Kulturskolan och se vilka aktiviteter vi skulle kunna göra gemensamt men också där vår verksamhet kan komplettera Kulturskolan liksom Värnamo i stort.
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Till projektet söker vi 8 deltagare i åldern 18-25 år med liten teatererfarenhet, för att de ska kunna utveckla sitt intresse vidare på denna nya plattform. Publikt spelar vi för 13-16 åringar.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Vi arbetar medvetet med interkulturalitet. Projektet Möten- finns dom? handlar om respekten för den andra människan och dennes likhet respektive olikhet. I texter som deltagarna tar fram förväntar vi
oss att etnisk och kulturell mångfald blir ytterligare belyst.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Uppsättningen Möten - finns dom? bygger på frågeställningar kring hur en behandlar andra och vad likabehandling innebär. En diskussion kring pronomen som jag, du, han, hon, den, det, man, en och hen
finns integrerat i tematik och grundmaterialet som pjäsen ska byggas av. Liksom identitetspolitik i stort. Det här lär göra ytterligare avtryck när de medverkande ska skriva texter utifrån sig själva och egna
iakttagelser..
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Vi arbetar aktivt för godast möjliga tillgänglighet och en vid socioekonomisk spridning. Nästa år kommer tillgängligheten för arbetsplats och publika evenemang vara utförligt beskriven på vår hemsida. Likaså
verkar vi nästa år för att nå ut ordentligt med information både publikt och när vi söker deltagare.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Vi arbetar enligt konceptet närproducerat och bygger innehållet i pjäsen utifrån respekten för omgivningen, vilket förutom människor också innefattar miljö, samhälle etc.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Projektet kan skalas ner vad gäller deltagare, antalet workshops etc, även spelade föreställningar. Förhandlingar förs med ett par externa finansiärer om gemensamma åtgärder om projektet blir
ekonomiskt utsatt.
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Projektbeskrivn Möten-finns dom.pdf
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
Budget Möten finns dom rjl.pdf
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Tamauers Verksamhet 2020.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Cv Anders Friberg 2019.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Cv Pernilla Sandström.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
794-9084

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp
200 000

200 000

Kulturrådet

200 000

200 000

Värnamo kommun

100 000

100 000

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Aktuellt belopp
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Egen
finansiering

50 000

50 000

Övriga intäkter och sponsring

50 000

50 000

Försäljning

96 000

96 000

696 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp
40 000

Projekt-/produktionskostnader

635 400

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

600 000

varav lokalkostnader

5 400

varav marknadsföringskostnader

30 000

Övriga kostnader

20 600

Summa kostnader

696 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn
Historiskt Centrum Höglandet

Telefon
0768682542

Adress
Klosterstigen 9

E-post
britt.jn@hotmail.com

Postnummer
57537

Ort
Eksjö

Url
https://sites.google.com/view/historisktcentrum/startsida
Bank/Plusgiro
5328-5763

Org/personnr
168025206072

Projektinformation
Projektnamn *
Historiskta gårdar i Jönköpings län
Startdatum *
2020-01-01

Slutdatum *
2022-01-01

Fördjupad information
Organisationsnamn
Historiskt Centrum Höglandet
Organisationsform
Ideell förening
Projektledare
Doc. Jonas Wasén
E-post till projektledare
jonas.wasen@gmail.com
Kontaktperson
Jonas Wasén
Telefon dagtid till kontaktperson
0735256102
E-post till kontaktperson
jonas.wasen@gmail.com
Konstområde (flera kan anges)
Museum/kulturarv
Vad är projektets syfte?
Att sprida och tillgängliggöra kunskap om hur ägarstrukturen och därmed makten över de småländska historiskt intressanta "storgårdarna" förändrats i ett historiskt perspektiv fram till idag.
Vad ska genomföras inom projektet?
Till största delen insamling av data och sammanställning av ägarlängder till större gårdar i Jönköpings län.
Beskriv projektorganisationen.
Forskare: Doc. Jonas Wasén Administratör: Jan Skär Ekonomiansvarig: Britt Jönsson Datorkonsult: Dr. Marina Sumanosova
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.
Att sprida kunskap om den mängd av vackra storgårdar vi har och dess historia skulle givetvis öka regionens attraktionskraft
Var produceras projektet?
Eksjö
Var genomförs projektet?
Eksjö
Hur marknadsförs projektet?
Internet, sociala medier, museer och bibliotek
Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?
Kontinuerligt i form av ägarlängder, vilka skickas på "remiss" till allmänheten och berörda och därefter sprids på Internet, sociala medier, museer och bibliotek
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
26 år och äldre
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Jag tror vare sig kön eller etnicitet påverkar intresset
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Internet, sociala medier, museer och bibliotek
Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?
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Nej
Om ja, ange vem och hur.
Docent Göran Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala Universitet. Informationsutbyte och informationsspridning
Har projektet genomförts tidigare?
Ja Nej
Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).
Helst en PDF-fil
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Givetvis kan resultaten användas inom skolan för att knyta den svenska historien till den lokala inom regionen.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Inte alls.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Inte alls.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Inte alls.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Inte alls.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?
Temporär nedläggning av projektet
Detaljerad projektbeskrivning
Helst en PDF-fil
Historiska gårdar i Jönköpings län.pdf
Detaljerad budget för hela projekttiden.
Helst en PDF-fil
Kostnader för projekt.pdf
Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare under "Kostnader" och "Intäkter").
Helst en PDF-fil
Kostnader för projekt.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bilaga 2.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Bankgiro (7-8 siffror)
5328-5763

Intäkter
Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

267 600

267 600

188 400

188 400

96 000

96 000

Övriga intäkter och sponsring

0

0

Försäljning

0

0

Bidrag från Region Jönköpings län
Bidrag från

Arbetsförmedlingen

Egen finansiering

552 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under "fördjupad information".
Kostnadstyp

Belopp
552 000

Projekt-/produktionskostnader

0

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

396 000

varav lokalkostnader

12 000

varav marknadsföringskostnader

20 000
76
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11/11/19
Övriga
kostnader

552 000

Summa kostnader

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt
eller om redovisning uteblir.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-11
Tid:

2020-01-08 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, sal B

§8
Avtal Smot och Jönköpings kommun 2020
Diarienummer: RJL 2019/2993
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna föreliggande avtal mellan Smålands Musik & Teater och
Jönköpings kommun.
2. Avtalet sträcker sig över perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.
Sammanfattning
Smålands Musik & Teater och Jönköpings kommun vill med detta avtal
skapa en hållbar överenskommelse för att uppnå bra förutsättningar för
medborgarna i Jönköping kommun till ett brett och mångfacetterat och
tillgängligt kulturutbud.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-16
 Avtal

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-16

1(1)

RJL 2019/2993

Kommunavtal mellan Smålands Musik
& Teater och Jönköpings kommun 2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Godkänner föreliggande avtal mellan Smålands Musik & Teater och
Jönköpings kommun.
2. Avtalet sträcker sig över perioden 2020-01-01 – 2020-12-31

Sammanfattning
Smålands Musik & Teater och Jönköpings kommun vill med detta avtal skapa en
hållbar överenskommelse för att uppnå bra förutsättningar för medborgarna i
Jönköping kommun till ett brett och mångfacetterat och tillgängligt kulturutbud.

Information i ärendet
Smålands Musik & Teater har i dagsläget många beröringspunkter med
Jönköpings kommun. Först och främst erbjuds ett omfattande professionellt
scenkonstutbud som bidrar till att skapa attraktivitet för staden och
besöksnäringen.
Utöver detta ges föreningar möjlighet att hyra lokaler för att genomföra offentliga
arrangemang, samverkan sker med Destination Jönköping, näringsliv och
offentlig verksamhet bland annat vad gäller konferensverksamhet.
Under kalenderåret 2020 inleder Unga Spira ett samarbete med Kulturskolan
Jönköping.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-16
Avtal

Beslut skickas till
Smålands Musik & Teater
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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1

PARTER

1.1

Region Jönköpings län
Smålands Musik & Teater, Box 683, 551 19 Jönköping,
Tel: 010-2428010
Org.nr: 232100-0057
E-post: info@smot.se
Hemsida: www.smot.se
Kontaktperson: Ulrika Josefsson, ulrika.josefsson@smot.se

1.2

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun 551 89 Jönköping
Organisationsnummer: 212000-0530
E-post: johan.garskog@jonkoping.se
Kontaktperson: Johan Gärskog

2

BAKGRUND OCH SYFTE
Smålands Musik & Teater är en del av Region Jönköpings län. Smålands Musik & Teater
är en producerande scenkonstverksamhet med uppdrag att producera scenkonst med i
första hand egna ensembler. I Kulturhuset Spira såväl som i Jönköpings län som
nationellt och internationellt.
Jönköpings kommun har sedan många år delfinansierat verksamheten avseende
Jönköpings Sinfonietta, som är en del av Region Jönköpings läns och Smålands Musik
och Teaters verksamhet.
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun vill med detta avtal skapa en hållbar
överenskommelse för att uppnå bra förutsättningar för medborgarna i Jönköping
kommun till ett brett och mångfacetterat och tillgängligt kulturutbud.

3

SAMARBETSOMRÅDEN
Smålands Musik & Teater har i dagsläget många beröringspunkter med Jönköpings
kommun. Först och främst erbjuds ett omfattande professionellt scenkonstutbud som
bidrar till att skapa attraktivitet för staden och besöksnäringen.
Utöver detta ges föreningar möjlighet att hyra lokaler för att genomföra offentliga
arrangemang, samverkan sker med Destination Jönköping, näringsliv och offentlig
verksamhet bland annat vad gäller konferensverksamhet.
Under kalenderåret 2020 inleder Unga Spira ett samarbete med Kulturskolan Jönköping.
Under avtalsperioden har parterna enats om att särskilt fokusera på följande områden.

3.1

Dans
Jönköpings kommun var en av de initierande parterna till grundandet av Dansnät Sverige
och har sedan 2003 varit part i Dansnät Sverige och jobbat med programläggning av
professionell dans och även främjande med dans.
Jönköpings kommun kommer vara den part som har dialogen med Dansnät Sverige och
närvarar på Dansnät Sveriges urvalsmöten. Under våren 2020 kommer samarbetet att
fortgå med 2 dansföreställningar. Dessa produktioner kommer vara samarrangemang
mellan Smålands Musik och Teater och Jönköpings kommun. Fördelning av
produktionskostnaderna för dessa föreställningar fastställs mellan parterna för respektive
produktion. Planeringen av samproduktionerna regleras av gällande arbetstidsavtal inom
Smålands Musik och Teater.

3.2

Informationsutbyten
Parterna har för avsikt att under avtalsperioden utbyta information kring arrangemang av
potentiellt gemensamma intressen. Exempelvis, bokprat, SmåLit eller andra evenemang i
biblioteken.
Sida 1 av 3
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3.3

Sommar i Spira
Sommaren 2017 genomfördes för första gången på försök ”sommar i Spira” vilket var
mycket uppskattat av de sommaröppna förskolorna som erbjöds utomhusföreställningar
och dansworkshops för de allra minsta. Parterna är överens om att se över möjligheten
för att återuppta denna satsning inom ramen för detta avtal.

3.4

Freja
Freja Musikteater är en ensemble bestående av 14 unga vuxna med diagnoser inom
autismspektrat. Verksamheten har funnits i över 10 år inom ramen för Smålands Musik &
Teaters verksamhet. Parterna är överens om att denna verksamhet ska fortsätta i någon
form och kommer under avtalsperioden att undersöka olika alternativ för framtida
driftsform, finansiering eller stödfunktioner.

3.5

10 års jubileum
2021 firar Kulturhuset Spira 10 års jubileum. Parterna är överens om att detta ska
uppmärksammas och har gemensamt intresse i att så sker.

3.6

Samverkan med lokala kulturföreningar
Parterna är överens om att en utredning bestående av 2 representanter från vardera part
ska tillsättas för att se över lokala kulturföreningars möjligheter att producera och
arrangera olika former av kulturevenemang på Spira. En av Jönköpings kommun utsedd
referensgrupp med representanter från arrangerande och producerande kulturföreningar
ska ges möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till de åtgärder som utredningen
föreslår.

3.7

Musikcaféserien
Varje säsong erbjuder Smålands Musik & Teater ett paket bestående av ett brett urval av
artister och musiker till länets samtliga kommuner/föreningar. Omfattningen är ca 7
konserter per säsong. Konserterna kommer även att genomföras i Spira under
avtalsperioden.

4

ERSÄTTNINGAR
Jönköpings kommun ansvarar för att inom ramen för detta avtal under 2020 utge ett
bidrag till Region Jönköpings län och verksamheten Smålands Musik & Teater om minst
2 182 t kr.

4.1

Biljettintäkter
Biljettintäkter går oavkortat till Smålands Musik & Teater.

4.2

Marknadsföring
Vid eventuell marknadsföring ska det tydligt framgå att det är ett samarbete mellan
Jönköpings kommun och Kulturhuset Spira, logotyper ska vara lika stora osv.
Marknadsavdelningen på Smålands Musik & Teater bidrar med aktuella logotyper.
Produktioner som sker inom ramen för samarbetet ska finnas på respektive parts
hemsida eller motsvarande.

4.3

Statistik
Redovisning av publikstatistik som inte går via Smålands Musik & Teaters biljettsystem
ska årligen rapporteras till Smålands Musik & Teater löpande och senast 2 veckor efter
avslutad produktion.

5

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING AV AVTAL

5.1

Avtalstid
Detta avtal sträcker sig över perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

5.2

Uppsägning av avtal
Detta avtal löper under 2020 och parterna har för avsikt att från och med 2021 teckna ett
avtal som stäcker sig över flera år.
Sida 2 av 3
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6

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING
Minst en gång per år skall Parterna träffas för att utvärdera och följa upp
överenskommelsen.
Det åligger Smålands Musik & Teater att planera dessa möten.

7

TVIST
Eventuella tvister hanteras i första hand i dialog av tjänstemän hos respektive avtalspart.
Om det finns svårigheter att lösa uppkommen tvist ska SKR:s juridiska enhet anlitas för
att lösa tvisten. Parterna ska dela kostnaderna för SKR:s medverkan.

Jönköping den

Jönköping den

_________________________

____________________________

Rune Backlund

Henrik Andersson

Ordförande nämnden
För Arbetsmarknad, Näringsliv
och Attraktivitet

Kultur- och fritidsnämndens ordf.

_________________________

____________________________

Kristina Athlei

Mazar Alijevski

Regional utvecklingsdirektör

Kultur- och fritidsdirektör

Sida 3 av 3
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-11
Tid:

2020-01-08 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, sal B

§9
Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i
Jönköpings län 2020-2024
Diarienummer: RJL 2019/2762
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till
strategi för tillgänglighet till skyddade områden i Jönköpings län.
Länsstyrelsen avser att fastställa mål för hur mycket friluftsanordningar som
ska finnas i de natur- och kulturområden som Länsstyrelsen förvaltar och
hur tillgängliga dessa anordningar och områden ska vara.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-12-09
 Förslag till yttrande daterat 2020-02-22
 Remiss: Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i
Jönköpings län

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2019-12-09

1(1)

RJL 2019/2762

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Remiss - Strategi för tillgänglighet till
skyddade områden i Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i Jönköpings
län.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till strategi för
tillgänglighet till skyddade områden i Jönköpings län. Länsstyrelsen avser att
fastställa mål för hur mycket friluftsanordningar som ska finnas i de natur- och
kulturområden som Länsstyrelsen förvaltar och hur tillgängliga dessa anordningar
och områden ska vara.

Information i ärendet
Under de senaste 20 åren har antalet statligt förvaltade naturreservaten ökat i
Jönköpings län från ungefär 40 till närmare 140. Länet har fått två kulturreservat
och flera kommunalt beslutade naturreservat har också tillkommit. Dessutom har
förväntningarna stigit på hur tillgängliga dessa områden ska vara.

Beslutsunderlag




Missiv daterat 2019-12-09
Förslag till yttrande daterat 2020-02-22
Remiss: Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i Jönköpings län

Beslut skickas till
Länsstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Sektionschef Attraktivitet och livsmiljö
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YTTRANDE
2020-01-22

1(2)

RJL 2019/2762

Länsstyrelsen

Remiss: Strategi för tillgänglighet till
skyddade områden i Jönköpings län
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade strategi.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser positivt på tanken med strategin att göra fler
naturområden tillgängliga för alla besökare men har några mindre synpunkter.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ser positivt på att strategin tar fasta på
att belysa upplevelser vid arbetet med att prioritera tillgängliggörandet av skyddad
natur. Forskning visar att vistelser i naturliga miljöer minskar negativa känslor
och stress och ger mental återhämtning.
I Jönköpings län, som i landet i övrigt, har vi en bra hälsa i befolkningen i
genomsnitt. Men hälsan är ojämlikt fördelad mellan t.ex. socioekonomiska
grupper och geografiska områden. Därför, menar Region Jönköpings län, att det är
bra att man i strategin lägger vikt vid vissa målgrupper när det gäller
tillgänglighetsinformation.
Strategin prioriterar det tätortsnära vilket Region Jönköpings län ser är positivt då
forskning visar att 300 meter utan trafikerade vägar eller barriärer är en gräns för
hur långt människor är beredda att gå till ett grönområde för att det ska nyttjas
regelbundet.
Region Jönköpings län vill för Länstrafikens del påpeka att det viktigaste när det
gäller det resor som görs med serviceresefordon är att det finns framkomlighet för
dessa fordon vid de olika naturområdena.
Region Jönköpings län vill påpeka vikten av att informationen om dessa områden
bör vara lätt att hitta på webben även för en besökare som inte talar svenska. I de
områden som har den klassningen att de har informationstavlor bör också skyltar
med information om området, information om allemansrätten och föreskrifter
finnas på engelska och helst även på tyska och andra språk.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE

2(2)

RJL2019/2762

Rådet för funktionsnedsättningar (LFF) lämnar ett eget svar på remissen.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
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Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Datum
2018-06-13

BESLUT

Beteckning
512-5035-2018

Sida 1/6

Johan Rova
Naturavdelningen
010-223 63 89

Riktlinjer för tillgängliga skyddade
områden i Jönköpings län
Övergripande riktlinjer
Den skyddade natur- och kulturmiljön i Jönköpings län ska vara tillgänglig
för alla. Detta innebär att de skyddade områden som Länsstyrelsen i
Jönköpings län ansvarar för ska förvaltas så att:
•
•
•

•

Alla känner sig välkomna i Store Mosse nationalpark, våra naturoch kulturreservat och våra naturvårdsområden.
De skyddade områdena, sedda över länet som helhet, är tillgängliga
inom ramen för områdenas syften, mål och naturgivna
förutsättningar.
Det ska vara möjligt för alla att tryggt, självständigt och med
bevarad integritet kunna besöka de mest karaktäristiska natur- och
kulturmiljöerna i länet, nyttja de skyddade områdenas anordningar
och ta del av de upplevelser som de skyddade områdena erbjuder.
Satsningar på tillgängliggörande genomförs strategiskt,
resurseffektivt och på ett långsiktigt hållbart sätt.

Bakgrund
Länsstyrelsen har, som andra statliga myndigheter, ett ansvar att göra det
möjligt för alla att delta på jämlika villkor i samhällslivet. Detta ansvar finns
formulerat i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för
genomförande av funktionshinderspolitiken. Ansvaret innebär bland annat att
särskilt verka för att lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsarbetet är en del i
myndigheternas arbete med mänskliga rättigheter och ska grundas på bland
annat inventeringar och utarbetade handlingsplaner.
En del i Länsstyrelsens verksamhet omfattar förvaltning av den statligt
skyddade naturen (framför allt nationalparker, natur- och kulturreservat
samt naturvårdsområden) och Länsstyrelsen har därför ett uppdrag att
tillgängliggöra dessa områden; detta är till exempel formulerat i det
nationella friluftsmålet Skyddade områden som resurs för friluftslivet.
I 5 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framhålls också att
Länsstyrelsen ska integrera till exempel jämställdhets- och barnperspektiv,
delaktighet för personer med funktionsnedsättning och skydd mot
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-223 60 00 | Fax 036-12 15 58 | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
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Datum
2018-06-13

Beteckning
512-5035-2018

Sida 2/6

diskriminering i sin verksamhet. Även detta är viktiga aspekter att ta hänsyn
till inom arbetet med att tillgängliggöra skyddade områden, både när det
gäller fysisk utformning av anläggningar och vilka perspektiv som lyfts fram
i samband med olika typer av natur- och kulturvägledning i skyddade
områden.
Skyddade områden omfattas normalt inte av de lagstadgade krav på
tillgänglighet som finns för offentliga platser, men det finns ändå en politisk
vilja att skyddade natur- och kulturmiljöer ska vara tillgängliga för alla. En
ökad tillgänglighet till naturen kan bidra till måluppfyllelse inom både
folkhälso-, frilufts-, funktionshinders-, integrations-, och kulturpolitiken
(Naturvårdsverkets m.fl. Rapport 6562: Tillgängliga natur- och kulturområden och
remissversionen 2017–2018 av den kompletterande rapporten
Naturvägledning i skyddade naturområden – en handledning).
Tidigare tillgänglighetsplan är från 2008. Sedan dess har närmare 40 nya
naturreservat bildats i Jönköpings län, vilket innebär en ökning med ungefär
40 %. Allmänhet och politiker har också under den senaste tioårsperioden
fått djupare insikter om den skyddade naturens betydelse för turistnäring,
rekreation och folkhälsa, vilket i sin tur lett till fler önskemål om att den
skyddade naturen ska vara lättillgänglig. Från friluftslivets håll har det också
framställts önskemål om att försöka planera tillgänglighet till naturen i ett
vidare perspektiv, så att kommunalt förvaltade natur-, kultur-, och
friluftslivsområden (ofta tätortsnära men inte alltid skyddade som
naturreservat) och statligt förvaltade skyddade områden kompletterar
varandra i sitt utbud av tillgänglig natur. Allt detta sammantaget har
aktualiserat en revidering av Länsstyrelsens styr- och planeringsdokument
för tillgänglighetsarbetet i skyddade områden.
Riktlinjer, strategi och plan
För att lättare kunna skilja mellan långsiktiga intentioner, strategisk
planering och det praktiska genomförandet av tillgänglighetsåtgärder har
Länsstyrelsen valt att ta fram dels dessa riktlinjer för tillgänglighet, som
gäller tills vidare, dels en tillgänglighetsstrategi, som avses att uppdateras
med några års intervall. Därutöver sker en årlig planering av praktiska
åtgärder i förhållande till tillgängliga resurser i samband med att
verksamhetsplaner tas fram inom respektive verksamhetsområde.
Riktlinjerna fastställer de långsiktiga övergripande ambitionerna för
Länsstyrelsens arbete med tillgänglighet i de skyddade områden som
Länsstyrelsen förvaltar. Tillgänglighetsriktlinjerna gäller tills vidare.
Tillgänglighetsstrategin identifierar och prioriterar de tillgänglighetsåtgärder
som krävs för att uppnå riktlinjernas ambitioner. I tillgänglighetsstrategin
definieras de aspekter och nivåer av tillgänglighet som Länsstyrelsen ska
fokusera på och vilka ambitioner som ska finnas för hur tillgängliggjord
natur ska vara fördelad över Jönköpings län. Tillgänglighetsstrategin
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-223 60 00 | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
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Datum
2018-06-13

Beteckning
512-5035-2018

Sida 3/6

innehåller också en strategi för mängden anordningar i olika skyddade
områden, oavsett hur tillgängligt respektive område i övrigt planeras vara ur
olika aspekter.
Strategin ska bygga på en inventering av nuläget och en brist-/ behovsanalys
som beskriver vad som krävs för att gå från nuläge till mål. Strategiarbetet
ska fungera som ett verktyg för att med omsorg välja ut de områden där
särskilda åtgärder ska genomföras för att skapa en hög nivå av tillgänglighet
på ett resurseffektivt och långsiktigt hållbart sätt. Strategin revideras när så
krävs, utifrån tillgängliga resurser och behov av särskilda satsningar.
Alla aspekter på tillgänglighet styrs inte av förvaltaren av det skyddade
området. Exempel på andra aktörer som kan behöva medverka för att öka
tillgängligheten till ett område är länstrafik, serviceresor (färdtjänst),
Trafikverket och kommuner. Tillgänglighetsstrategin bör därför tas fram i
samarbete med dessa aktörer.
Verksamhetsplaner tas fram årligen inom respektive verksamhetsområde. I
verksamhetsplanerna görs urval och detaljplanering av de praktiska åtgärder
som ska genomföras i relation till de resurser som finns tillgängliga. Även
om den politiska viljan att tillgängliggöra skyddad natur är hög visar
erfarenheten att de resurser som satsas på skötsel och förvaltning av den
skyddade naturen kan variera över tid. I samband med verksamhetsplaneringen planeras också de uppföljningsinsatser som ska göras varje år
och som sedan kan ligga till grund för en framtida revidering av tillgänglighetsstrategin.
Tillgänglighet skapar fler möjligheter
Varje enskild besökare har sin egen uppfattning om i vilken utsträckning ett
område är tillgängligt eller inte. Det är således näst intill omöjligt att på
förhand säga om ett område kommer att upplevas som tillgängligt eller inte
för en viss person. Det kommer heller inte att gå att göra allting tillgängligt
för alla överallt, men ambitionen bör vara att så många som möjligt kan
uppleva naturen på lika villkor.
För att ge struktur åt tillgänglighetsarbetet bör Länsstyrelsen arbeta med
tillgänglighet utifrån framför allt nedanstående fokusområden, som sedan
utvecklas och preciseras utifrån behov i tillgänglighetsstrategin:
•
•
•

Ett antal tänkta faser av ett besök i skyddad natur (innan, under
och efter besöket).
Några olika aspekter på tillgänglighet (framkomlighet,
begriplighet, etc.).
Ett urval naturtyper och upplevelser som bedöms som allmänt
intressanta.
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Tillgängliga natur-, kultur- och friluftslivsmiljöer ska också planeras utifrån
ett geografiskt perspektiv, med målsättningen att de tillgängliga objekten
ska finnas bra fördelade i länet i förhållande till var många bor. Satsningar
på tillgänglighet bör dessutom planeras tillsammans med övriga
förvaltare av besöksintressanta natur-, kultur- och friluftslivsmiljöer.
Länsstyrelsen ska därutöver vara lyhörd för nya tillgänglighetsaspekter och
önskemål, särskilt om det uppstår kunskap och möjligheter att enkelt och
kostnadseffektivt skapa ökad tillgänglighet utan att det strider mot det
skyddade områdets syften eller föreskrifter. Det är därför viktigt att
besökare uppmuntras till att kontakta förvaltaren om hur de upplever
tillgängligheten – sådana initiativ utgör troligtvis det bästa sättet för
förvaltningen att få reda på vilka behov som finns hos besökarna och
kanske kan även bra tips på hur tillgänglighetsproblem kan åtgärdas komma
in denna väg. Frågor om hur tillgängligheten upplevs ingår visserligen i
uppföljningen av friluftsliv i skyddade områden, men den typen av
enkätundersökningar kommer troligtvis att genomföras så sällan att det blir
svårt att fånga upp önskemål endast genom dem.
Men någonting får vara omöjligt
Tillgängliggörande av skyddad natur kan försvåras eller helt förhindras av
ett antal olika faktorer som är svåra att påverka. Allt kan inte göras
tillgängligt överallt av olika anledningar, och det handlar inte bara om
resurser. Ett litet område med tvära branter kommer till exempel alltid att
vara svårt (eller i praktiken omöjligt) att göra helt tillgängligt för rullstolar
och barnvagnar.
Länsstyrelsen bedömer att bland annat nedanstående omständigheter måste
kunna accepteras som hinder för tillgängliggörande.
•

•

•

Terrängen sätter stopp. Branter och besvärlig topografi kan göra det
omöjligt att anlägga stigar som klarar den maximala lutning som
rekommenderas för rullstolar (1:20 eller i nödfall korta sträckor
1:12). Det kan dock ändå vara motiverat att öka framkomligheten
”så gott det går” för att till exempel öppna för fler besökare med
barnvagn, personer med kognitiva funktionsvariationer eller
rullstolsburna personer som söker lite större utmaningar.
Syftet sätter stopp. Vissa områden är skyddade med ett syfte som
kan motverkas av stora anordningar eller många besökare och i
dessa områden är det olämpligt att göra särskilda satsningar på
tillgänglighet. Det kan till exempel handla om områden med klippor
som skyddats för att de hyser häckningslokaler för rovfåglar eller
ängsmarker där det är olämpligt att placera ut skyltar som riskerar
att störa höbärgningen.
Föreskrifterna sätter stopp. Det kan också vara så att föreskrifterna
för ett område eller kommunala miljö- och planskäl hindrar byggnation av toaletter, ramper, och andra anläggningar.
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Prioriteringar
När Länsstyrelsen prioriterar satsningar för ökad tillgänglighet ska objekt
och åtgärder prioriteras för maximal kostnadseffektivitet. Särskild vikt ska
läggas på att prioritera åtgärder enligt följande:
•

•
•
•

Hellre en satsning som inte kräver dispens från föreskrifter än en
som kräver dispens. En lösning kan vara att ändra placeringen i
reservatet eller att göra satsningen i något annat, likvärdigt, objekt
där föreskrifter inte utgör ett hinder.
Hellre nära tätorter än långt från tätorter. Satsningar nära tätorter
gör troligen att fler människor med särskilda behov och önskemål
får närmare till satsningen och lättare att utnyttja den.
Hellre nära parkeringen/entréplatsen än långt ifrån. Transporttiden
och sträckan till en anläggning påverkar också vilka som har ork och
möjlighet att besöka en anläggning.
Hellre i områden där det redan finns gjorda satsningar än i nya
områden. Genom att göra utvalda områden tillgängliga på många
olika sätt ökar man möjligheterna för grupper av personer med olika
behov och önskemål att komma ut i den skyddade naturen
tillsammans.

Berätta vad som finns och visa vad vi gör
I samband med att det görs satsningar på tillgänglighet, eller när det annars
finns behov av att påminna om tillgängligheten i ett område, ska informationssatsningar göras. Sådana satsningar planeras vid behov och bör göras i
samarbete mellan Länsstyrelsens kommunikatörer, handikapporganisationerna och berörda kommuner.
Målgrupper för tillgänglighetsinformation kan vara nyanlända, föräldralediga, personer med olika funktionsvariationer, serviceboenden (för äldre
och för andra), läkare som skriver ut fysisk aktivitet på recept (FaR),
beställningscentralen för serviceresor och serviceresornas chaufförer,
Region Jönköping, ideella föreningar (till exempel Naturskyddsföreningen,
Friluftsfrämjandet, scoutrörelsen, funkisrörelsen, med flera), turistföretag
(bussresor), skolledare, pedagoger och övrig skolpersonal,
assistanssamordnare, assistansföretag, med flera.
Når vi våra mål?
Uppföljning av om dessa riktlinjer följs och om målen för besöksanpassning
och tillgänglighet nås ska göras utifrån Naturvårdsverkets rekommendationer för uppföljning av friluftsliv och Länsstyrelsens behov av uppföljningsdata för skyddade områden. Eftersom olika individer kan ha olika
upplevelser av tillgängligheten i ett område är det viktigt att många besökare
och besökare med olika perspektiv (till exempel män, kvinnor, barn, gamla,
personer med olika funktionsvariationer, modersmål och bakgrund) får
komma till tals för att både bedöma om tillgängligheten är tillfredsställande
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-223 60 00 | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping

246

Datum
2018-06-13

Beteckning
512-5035-2018

Sida 6/6

och få inflytande över vilka framtida satsningar som är mest prioriterade.
Uppföljningens genomförande beskrivs och planeras i särskild
uppföljningsplan.
Uppdatering av riktlinjerna
Dessa riktlinjer för tillgänglighetsarbetet i skyddade områden är långsiktiga
och förväntas gälla under överskådlig framtid. Uppdatering kan dock
behövas om lagstiftning eller fördelning av styrmedel kraftigt förändras.
Ärendets handläggning
Riktlinjerna har utarbetats av skötselenheten (Johan Rova), i samarbete med
kulturmiljöenheten (Åsa Thorsell) och enheten för ekologisk hållbarhet
(Moa Lindvert). Riktlinjerna har remitterats internt till samhällsbyggnads-,
fiske-, och landenheterna, samt enheterna för landsbygdsutveckling, social
hållbarhet och naturskydd och tillsyn. De har också presenterats för
Länsstyrelsens ledningsgrupp. Under utarbetandet har synpunkter också
inhämtats löpande från kommuner, friluftslivs- och handikapporganisationer i samband med diskussioner under bland annat de regionala
tankesmedjorna för friluftsliv 2015–2017.

Per Hallerstig
Avdelningschef
Naturavdelningen

Karin Hermansson
Avdelningschef
Utvecklingsavdelningen

Emma Willaredt
Avdelningschef
Miljö- och Samhällsbyggnadsavdelningen
Johan Rova
Skötselenheten
Föredragande
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Johan Rova
Skötselenheten
010-2236389

Sändlista, bland annat länets
kommuner

Strategi för tillgänglighet till skyddade
områden i Jönköpings län 2020-2024
Sammanfattning
Tillgänglighetsstrategin definierar målnivåer och konkretiserar de ambitioner
som fastlagts i Länsstyrelsens riktlinjer för att tillgängliggöra de skyddade
naturområden (natur- och kulturreservat, naturvårdsområden och
nationalpark) som Länsstyrelsen Jönköpings län förvaltar. Strategin
prioriterar också de tillgänglighetsåtgärder som är önskvärda 2020–2024.
Målnivåerna för besöksanpassning beskriver hur mycket anordningar
(parkeringar, stigar, eldstäder, fågeltorn, etcetera) som ska finnas i området
och målnivåerna för tillgänglighet beskriver i vilken utsträckning området ska
vara tillgängligt ur olika aspekter (besöksfaser, funktionsvariationer,
upplevelsevärden, språk, etcetera).
Tillgänglighetsstrategin innehåller i remissversionen följande:
 Beskrivningar av de aspekter på tillgänglighet som Länsstyrelsen har för
avsikt att särskilt arbeta med under 2020–2024.
 Definitioner av målnivåer för besöksanpassning.
 Definitioner av målnivåer för tillgänglighet.
 Ambitioner för hur tillgängliggjorda natur-, kultur- och
friluftslivsupplevelser i skyddade områden ska vara fördelade över
Jönköpings län.
 Målsättningar för tillgänglighet och besöksanpassning i de skyddade
områden som Länsstyrelsen förvaltar.
När strategin är klar ska den även innehålla följande delar, som dock
kommer att färdigställas först efter remissomgången:
 En bedömning av nuläget för tillgänglighet och besöksanpassning i
dessa områden.
 En brist-/behovsanalys som anger vad som krävs för att gå från nuläge
till mål för respektive skyddat område.
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Bakgrund
Under de senaste 20 åren har Jönköpings län fått två kulturreservat och
antalet statligt förvaltade naturreservat har ökat från ungefär 40 till närmare
140. Flera kommunalt beslutade naturreservat har också tillkommit.
Dessutom är ytterligare naturreservat att vänta under de närmaste åren.
Samtidigt som antalet reservat ökat har också kvalitetskraven höjts på de
friluftslivsanordningar som finns i skyddade områden. Under de senaste tio
åren har också förväntningarna stigit för hur tillgänglig den skyddade
naturen ska vara.
Ungefär hälften av det anslag för skötsel och förvaltning av natur- och
kulturreservat (och andra skyddade områden) som Länsstyrelsen i
Jönköpings län varje år erhåller från Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet används för byggnation, drift och underhåll av olika
anordningar för friluftsliv i de skyddade områdena.
Ambitionen för hur mycket friluftslivsanordningar som ska finnas i ett
reservat är ofta angivet i skötselplanen för respektive område och
reservatens föreskrifter styr vanligen i vilken utsträckning det är tillåtet att
uppföra nya anläggningar. Dessa bedömningar är normalt gjorda enbart
utifrån respektive områdes syften och behov vid tiden för bildandet av
reservatet. I takt med att fler reservat tillkommit och att kraven på
tillgänglighet till områdena ökar har Länsstyrelsen konstaterat att det finns
ett behov av att ha ett länsövergripande perspektiv på vilka områden som
behöver olika anpassningar för friluftsliv och tillgänglighet. När nya
naturreservat tillkommer ändras förutsättningarna för vilka områden som är
mest lämpade att satsa på för ett tillgängligt friluftsliv. Det kan till exempel
innebära att anläggningar i äldre naturreservat avvecklas när bättre
möjligheter för ett tillgängligt friluftsliv i likartade naturtyper uppstår på
annat håll. Över tid kan också slitage på naturmiljöerna kräva att
besöksflöden omfördelas till andra skyddade områden.
Länsstyrelsen har under 2018 fastställt riktlinjer för tillgänglighet i de
skyddade områden som Länsstyrelsen förvaltar (dnr 512-5035-2018).
Tillgänglighetsriktlinjerna gäller tills vidare.
Tillgänglighetsstrategin (detta dokument) ska, med ett länsövergripande
perspektiv, definiera, identifiera och prioritera de mål och konkreta
tillgänglighetsåtgärder som ska genomföras under tidsperioden 2020–2024
för att på sikt uppnå riktlinjernas ambitioner. På sikt skulle viktiga
friluftsområden som inte är skyddade också kunna inkluderas i kommande
strategier.

Besöksanpassning och tillgänglighet
Länsstyrelsen i Jönköpings har valt att arbeta med två parametrar för
strategisk planering av tillgänglig skyddad natur: besöksanpassning och
tillgänglighet. Besöksanpassning innebär hur mycket anordningar
(parkeringar, stigar, eldstäder, fågeltorn, etcetera) som ska finnas i området
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och tillgänglighet beskriver i vilken utsträckning området ska vara tillgängligt ur
olika aspekter.
Länsstyrelsen har valt att strukturera målklassningen utifrån olika faser av
ett besök i ett område (innan-under-efter besöket) och några olika typer av
tillgänglighet (framkomlighet, begriplighet, etcetera).
Målklassningen ska också ta hänsyn till ett urval av naturtyper och
upplevelser som bedöms som representativa för länet eller som i övrigt
anses allmänt intressanta och relevanta ur naturreservatsperspektiv.
Urvalet av områden som särskilt ska prioriteras för besöksanpassning och
tillgänglighet ska också grundas på ett geografiskt perspektiv, med
målsättningen att den tillgängliga naturen bör vara fördelad över länet i
förhållande till befolkningen. Många av tankarna bakom denna struktur är
hämtade från rapporterna Tillgängliga natur- och kulturområden och
Naturvårdsverkets handledning i naturvägledning.
Målklassningen för besöksanpassning och tillgänglighet ska slutligen också
göras med hänsyn till respektive områdes syften och föreskrifter.
Gränserna för målklasserna är sällan helt skarpa och måste ses i relation till
respektive områdes förutsättningar. Hur det har sett ut historiskt i ett
område kan i vissa fall påverka målklassningen, men det ska inte utgöra
huvudkriterium.
Målklassningen ses över vid behov och utgör grunden för de närmaste årens
prioriteringar. En höjning av målklass innebär ofta att fler anläggningar
behöver byggas och nya tillgänglighetshöjande åtgärder behöver
genomföras, medan en sänkning av målklass i framför allt besöksanpassning
kan innebära att anordningar ska rivas eller avvecklas på sikt.
Målklassningen förväntas bidra till en effektivare förvaltning, bättre
resurshushållning och en sammantaget ökad tillgänglighet till reservat,
naturvårdsområden och Store Mosse nationalpark. Den förväntas också
kunna vara ett stöd vid ansökningar om medel för tillgängliggörande av
natur (till exempel: kommunernas ansökningar om LONA,
landsbygdsutvecklingsstöd och Leader-projekt; ideella föreningars
ansökningar om medel från Allmänna arvsfonden; länsstyrelsens ansökan
om eventuella särskilda satsningar från Naturvårdsverket) och vid
revideringar av skötselplaner och reservatsbeslut.

Besökets faser
För att ett område ska upplevas som tillgängligt måste hela kedjan från att
förbereda sig inför besöket till att komma hem igen upplevas som
tillgänglig. Ett område kan betraktas som tillgängligt när:
1. Besökaren har möjlighet att känna till att området finns och i förväg
få detaljerad information om området, var det ligger, hur man tar sig
dit och därifrån, vilken service (anläggningar, anordningar, ved, etc.)
som finns på plats och vilka föreskrifter som gäller (bra webbinfo).
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2. Besökaren har möjlighet att ta sig ut till området och hem igen (bra
transportmöjligheter och vägvisning, inte bara med bil utan även
med till exempel färdtjänst, kollektivtrafik och cykel).
3. Besökaren har möjlighet att på plats ta del av den information som
finns om området, inklusive var områdets gräns går och vilka
förskrifter som gäller (bra informationstavlor).
4. Besökaren har möjlighet att hitta och orientera sig i området (bra
skyltning och vägvisning).
5. Besökaren har möjlighet att röra sig i området (bra stigar och
vägvisning, även under skiftande väderförhållanden och årstider).
6. Besökaren har möjlighet att stanna till och uppleva området (bra
rast- och upplevelseplatser och information).
För att tillgängligheten ska hållas på rätt nivå, för att göra det lättare för en
besökare att få specifik information inför ett besök och för att efter ett
besök få in erfarenheter och tips från besökarna i området är det också
viktigt att:
7. Besökaren har möjlighet att lämna synpunkter och kommunicera
med områdets förvaltare.

Typer av tillgänglighet
Framkomlighet
Framkomligheten är viktig för alla som vill besöka ett naturområde, och det
är viktigt att den fungerar för alla faser i ett besök: från planering innan
avfärd hemifrån till vistelsen i naturen, inklusive toalettbesök och väntan på
eventuell serviceresa hem.
I framkomligheten ingår bland annat:
 Att det går att komma till området. En god framkomlighet betyder
att området är tillgängligt med flera olika transportslag eller färdsätt.
Det ska till exempel finnas parkeringsplatser som är dimensionerade
för färdtjänstbilar och urlastning av barnvagnar, men också
möjlighet att nå området med kollektivtrafik och cykel.
 Att det går att hitta till och från området. Flera skyddade områden
ligger en bit från större vägar och samhällen. Andra kan ligga
tätortsnära men ”gömda” bakom bostadsområden. I båda fallen kan
områdena vara svåra att hitta för den som saknar lokalkännedom
eller annars har svårt med koncentration och orienteringsförmåga.
En hög framkomlighet innebär att det finns tydlig och begriplig
skyltning längs bil-, cykel-, och gångvägar så att besökare hittar rätt.
Det är också viktigt att det finns tydlig skyltning från området, så att
besökare hittar tillbaka till större vägar, busshållplatser, etcetera. För
vägvisning utanför området kan Länsstyrelsen behöva samarbeta
med Trafikverket, kommuner och privata markägare.
 Att det går att ta sig runt i området. En hög framkomlighet innebär
att så många som möjligt kan förflytta sig självständigt och säkert till
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och mellan intressanta platser och upplevelser i området. Hela
kedjan i besöket måste fungera tillsammans, från ankomst till
upplevelse och hem igen. Oftast innebär det att gångstråken har ett
underlag som är jämnt och fast, samt att man kan ta sig fram utan
att behöva passera branta lutningar, trappor, stättor, krångliga
grindar eller andra trånga passager. Ibland kan räcken behövas som
stöd. Områden som ska vara tillgängliga under vintertid måste också
röjas från snö och hal is. Det är också viktigt att planera så att ökad
framkomlighet inte för med sig faror – det är till exempel olämpligt
att en led som anpassats för rullstolar och personer med nedsatt syn
också skyltas som cykelled.
Att det går att stanna en stund i området. En hög framkomlighet
betyder till exempel att det finns bänkar att vila på längs med längre
ledsträckor och att rastbord, grillplatser och utsiktsplatser är
utformade så att de kan nyttjas från rullstol eller med barnvagn.
Bänkar kan behöva vara försedda med armstöd för att göra det
enklare att resa sig eller sätta sig ner. En hög framkomlighet kräver
också att det finns toaletter för besökare som snabbt eller ofta är i
behov av sådana (gäller till exempel besökare med nedsatt
rörelseförmåga), men också för att personer som av olika skäl inte
kan eller vill ”gå bakom en buske” ska kunna besöka området. Att
det finns toaletter, och i vissa fall även papperskorgar eller andra
sophanteringsplatser, minskar också risken att vissa delar av
området blir otillgängligt av sanitära orsaker.

Information och upplevelser för många sinnen
Anordningar för information och vägledning i de skyddade områdena bör
kunna användas med flera olika sinnen. Anordningarna bör också generellt
utformas så att de lockar besökare att uppleva området med fler sinnen än
syn och hörsel.
En god tillgänglighet för olika sinnen betyder bland annat:
 Att så många som möjligt kan förflytta sig självständigt inom
området och hitta säkert till intressanta platser och upplevelser.
 Att skyltning och vägvisning ska vara utformad så att den visuellt är
tydlig, med bra kontraster i text, bilder och symboler. Skyltningen
ska inte innehålla betydelsebärande färgkombinationer som är svåra
att uppfatta för till exempel den som är röd-grön färgblind.
 Att ledstråk (stigar, ramper, broar, etc.) ska konstrueras så att de kan
följas med teknikkäpp och ha tydliga kontraster.
 Att trafikerade vägar ska kunna passeras säkert av alla.
 Att informationen om området finns tillgänglig på flera olika sätt, till
exempel via audioguider, telefonsvarare, storstil på infoskyltar,
symboler, korta sammanfattningar, instruktioner och
telefonnummer (hellre än QR-kod!) i punktskrift, taktila kartor,
teckentolkning via app, guidade turer, och så vidare.
 Att anordningar är användbara av alla, vilket till exempel betyder att
det ska gå att hitta till dem, att det är bra ljusinsläpp på toaletterna,
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att det inte finns osynliga utstickande hörn som man slår i, att
utsiktsplatser och fågeltorn fungerar för både långa och korta (till
exempel att barn kan se över/genom ett räcke utan risk att falla), att
det finns beskrivningar av vad man ”ser” på en viss plats, och så
vidare.
Att skyltar och annan vägledning uppmanar besökare att nyttja flera
olika sinnen och hjälpa besökaren att tolka andra sinnesintryck än
syn och hörsel, till exempel med uppmaningar att stanna och
uppleva en iskall och fuktig klippskreva, att känna hur skrovliga
olika bergarter är, att känna skillnad på doften hos olika trädslag,
större bestånd av doftande blommor som älgört och linnéa, doften
av myr, viltväxlar och så vidare.
Att skyltar och annan vägledning hjälper besökarna att förstå
upplevelsen. Exempel: På en utsiktsplats skyltar man med vad de
olika kullarna och kyrktornen som man ser heter; på en mosse
förklarar man varför sileshåret kan växa på mossen men inte
överlever i skogen.

Begriplighet: Det ska vara lätt att veta vad som gäller
Det bästa är om anordningar i skyddad natur utformas så att besökare leds
till att utöva ett önskvärt beteende utan att behöva tänka efter. Exempel på
detta är att tillhandahålla välskötta tältplatser med god service för att på så
sätt minska problem med olovlig tältning, att anlägga en bekväm spång som
leder besökare runt känsliga ytor eller en väl markerad stig som leder
besökare bort från områden med häckande rovfåglar.
Ibland krävs det dock instruktioner, till exempel när det handlar om
föreskrifter som koppeltvång eller eldningsförbud. Nuförtiden kan det
också handla om sådant som tidigare generationer har betraktat som
självklarheter, som hur man använder ett utedass, eller sådant som kan
upplevas som krångligt för äldre, till exempel hur man installerar en viss
applikation på telefonen för att få tillgång till utökad information om
naturreservatet. Den skyddade naturen nyttjas också allt mer av turister och
invandrare, vilket innebär att alla besökare inte har svenska som förstaspråk.
Uppmaningar och instruktioner ska därför vara utformade så att så många
som möjligt kan begripa dem. Förståelse kan underlättas på till exempel
följande sätt:



Viktig information som en besökare ska känna till inför ett besök
(till exempel föreskrifter) ska finnas tillgänglig på reservatets
webbplats eller motsvarande.
Skötselåtgärder eller andra händelser som kan påverka upplevelserna
eller tillgängligheten i ett område annonseras snabbt på webbplats
eller motsvarande, så att besökare får möjlighet att anlända
förberedda. Det handlar inte bara om att få med sig matsäck och
rätt utrustning. Tänk också på att vissa personer upplever ångest vid
plötsliga förändringar, som till exempel att ett favorit-träd har blåst
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ner eller att en brygga tagits bort, och då är det viktigt att få
möjlighet att bearbeta händelsen redan i förväg.
Föreskrifter och instruktioner ska skyltas i text på olika språk, på
lättläst svenska och med standardiserade symboler.
Upprepa de mest relevanta symbolerna på stolpar längs leder, vid
infarter till området och vid rastplatser.
Använd färg- och symbolkodning av leder och stigar och använd
samma färger/symboler konsekvent i kartmaterial för området.
Ange avstånd på vägvisningar.
Peka ut åt vilket håll närmaste parkering/entré kan nås (och namn
på entrén om det finns flera i området).
Sätt upp instruktioner om vedhantering, hur utedass ska användas,
etcetera, på aktuella platser. Det finns besökare som inte vågar
använda utedass på grund av att de inte vet hur de fungerar.
Om det finns flera entréer, rastplatser eller större stigförgreningar
ska de ges olika namn och namnen ska vara markerade på både
skyltar i terrängen och på kartor i foldrar och på informationstavlor.
På så vis får alla besökare lättare att känna sig säkra på var de
befinner sig och hur de ska ta sig vidare till nästa besöksmål.
Platsnamnskyltar vid parkeringar och andra hållpunkter underlättar
också för serviceresornas personal att veta att man hämtar och
lämnar på rätt plats. En tydlig platsnamnsskyltning underlättar också
kommunikationen med räddningstjänst vid en nödsituation och
reservatsförvaltaren om någon vill rapportera brister på en
anordning.
Försök att motivera föreskrifter. På så sätt ökar förståelsen för
föreskriften och chansen till efterlevnad ökar – även om det
troligtvis aldrig kommer att gå att få vissa normalstörda personer att
hålla sin hund kopplad.
Vad som är tillräckligt tillgängligt är en personlig fråga och det som
är en stimulerande utmaning för en person kan vara ett oöverstigligt
hinder för en annan. Drönarfotograferade filmer eller virtuella
promenader på webben kan vara ett sätt för en besökare att
förbereda sig och för att ta reda på om en stig uppfyller de krav på
tillgänglighet som besökaren efterfrågar. Tänk på att visuell
information på webben också behöver vara syntolkad och textad för
att vara fullt tillgänglig.

Naturtyper
Sett över länet som helhet är ambitionen att de mest karakteristiska och
besöksintressanta naturtyperna ska finnas tillgängliga för så många som
möjligt. Länsstyrelsen har valt att i tillgänglighetsarbetet särskilt beakta
följande naturtyper:



Våtmarker (myrar, kärr och mossar)
Rinnande vatten (bäckar, åar)

254

Beteckning
512-8814-2019

REMISSVERSION

Datum
2019-10-24

Sida 8/24






Sjöar och tjärnar
Gammelskogar (barr)
Lövskogar
Ängar och betesmarker

För alla skyddade områden har en bedömning gjorts av hur bra
naturtypsupplevelse en någorlunda naturintresserad allmänhet med viss
vana av att vistas i Sveriges natur kan få vid ett besök i området. Hänsyn har
dock bara tagits till de naturtyper som torde vara mest besöksvärda i
samband med en ordinär utflykt till området. Naturtyperna är inte närmare
definierade och avses snarare avspegla en vardaglig naturtypsuppfattning än
till exempel vilka Natura2000- eller KNAS-naturtyper som finns
registrerade i områdena. Bedömningen av naturtypsupplevelse grundar sig
inte nödvändigtvis på de kriterier som använts för att motivera
områdesskyddet (till exempel förekomst av hotade arter, internationellt
utpekade naturtyper, vetenskapligt intressanta naturfenomen, etcetera) utan
mer på hur mycket en tänkt genomsnittlig besökare kan få ut av allmän
friluftslivs-/naturupplevelse vid ett besök – antingen helt oförberedd eller
med hjälp av fördjupande naturvägledning (skyltar, guider, etcetera) på plats.
En unik, mycket skyddsvärd och för experten synnerligen intressant
företeelse kan således bli bedömd som ointressant ur allmänhetens
perspektiv om det skulle kräva mycket information eller anordningar för att
göra den begriplig eller tillgänglig.
Bedömningen har gjorts i en fyrgradig skala och poängsättning har gjorts
utifrån följande grunder:
0 poäng
1 poäng
2 poäng
3 poäng

Naturtypen kan finnas, men är otillgänglig eller annars utan
avgörande betydelse för planering av friluftslivsaktiviteter i
området.
Naturtypen finns och bidrar visserligen till helhetsupplevelsen
vid ett besök, men utgör inte den huvudsakliga anledningen
till att planera friluftslivsaktiviteter i området.
Området är en av de ca 20–30 bästa skyddade områdena i
länet för att uppleva denna naturtyp.
Området är en av de ca 10 bästa platserna i länet för att
uppleva denna naturtyp. ”En plats som alla länsinnevånare
och naturintresserade turister någon gång borde besöka!”

Upplevelser
Alla friluftslivsupplevelser i den skyddade naturen är inte nödvändigtvis
kopplade till en viss naturtyp. Länsstyrelsen har därför valt att också beakta
möjlighet till följande upplevelser vid arbetet med att prioritera
tillgängliggörande av skyddad natur:



Kulturhistoriska upplevelser
Geovetenskapliga upplevelser
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Botaniska upplevelser
Fågelskådning
Utsikt
Tystnad och vildmarkskänsla
Utflyktsmål (ett område värt att åka till för att under flera timmar
bedriva friluftslivsaktiviteter; troligen har en besökare också matsäck
med sig)

Denna bedömning har i huvudsak gjorts på samma sätt som när det gäller
upplevelsen av naturtyper. Även här har hänsyn i första hand tagits till
upplevelser som en någorlunda allmänbildad besökare med vana av svensk
natur kan förväntas uppskatta och ta till sig i samband med en utflykt till
området. Upplevelserna är inte närmare definierade och de är inte heller i
detta fall nödvändigtvis grundade på de kriterier som använts för att
motivera områdesskyddet.
Under arbetet med att ta fram denna strategi har också möjlighet till
tillgängliga jakt- och fiskeupplevelser tagits upp till diskussion. Länsstyrelsen
har dock valt att inte ta med dessa upplevelser generellt i
tillgänglighetsstrategin. När det gäller jakt finns det knappt några skyddade
områden i länet där jakt skulle vara möjlig men inte redan är långsiktigt
upplåten, och det är också oklart hur jakt skulle kunna tillgängliggöras i
naturreservat. I fråga om fiske är det få platser i länets skyddade natur där
fiskerätten hanteras av reservatsförvaltningen – i de flesta fall där vatten
ingår i naturreservat ligger fiskerätterna kvar hos tidigare
fiskerättsinnehavare. Rullstolstillgängligt fiske erbjuds å andra sidan redan
på flera platser utanför skyddad natur. I enstaka fall (till exempel Hökensås)
kan det dock vara motiverat att göra satsningar på tillgängligt fiske i ett
gemensamt projekt med övriga intressenter i det skyddade området, men då
som en del i totalupplevelsen vid ett besök i det skyddade området.
Bedömningen av upplevelsevärden har gjorts i en fyrgradig skala och
poängsättning är baserad på följande grunder:
0 poäng
1 poäng

2 poäng
3 poäng

Upplevelsen kan finnas, men är otillgänglig eller annars utan
avgörande betydelse för planering av friluftslivsaktiviteter i
området.
Upplevelsen finns och bidrar visserligen till
helhetsupplevelsen vid ett besök, men utgör inte den
huvudsakliga anledningen till att planera friluftslivsaktiviteter i
området.
Området är en av de ca 20–30 bästa skyddade områdena i
länet för att få denna upplevelse.
Området är en av de ca 10 bästa platserna i länet för att få
denna upplevelse. ”En plats som alla länsinnevånare och
naturintresserade turister någon gång bör besöka!”
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Geografisk fördelning
I den mån det är möjligt bör platserna med tillgängliga och särskilt
besöksvärda naturtyper och upplevelser finnas inom gångavstånd (ca 2 km)
från kollektivtrafik och helst på minst två platser vardera inom länet.
Under förutsättning att serviceresorna i Jönköpings län fungerar som idag är
bedömningen att länets mest besöksintressanta skyddade områden är
tillgängliga för de flesta länsinnevånarna inom en restid på ungefär 1,5
timmar, oavsett bostadsadress. Detta bedöms vara en rimlig restid för den
som är intresserad av att besöka en viss naturtyp eller ta del av en specifik
naturupplevelse.

Samverkan med andra
För att generellt sett erbjuda tillgänglig natur bör tätortsnära områden – och
andra områden som har eller förväntas få många besökare – prioriteras för
åtgärder som gör dem så tillgängliga som möjligt ur så många aspekter som
möjligt. Här kan ett samarbete ske med länets kommuner, som ofta
tillhandahåller tätortsnära naturområden med hög tillgänglighet. En del i
samarbetet bör vara att arbeta gemensamt för en bra fördelning av olika
typer av tillgänglig natur, oavsett om den är skyddad i naturreservat eller
inte, sett över Jönköpings län som helhet.
I vissa fall är det helt fristående aktörer som tillhandahåller anordningar och
tillgänglighet i skyddad natur. Exempel på detta är naturreservatet Isaberg,
där Isabergsstiftelsen ansvarar för bland annat alla anordningar som har
med skidåkningen i området att göra. Andra exempel på liknande situationer
är Taberg och kulturreservatet Åsens by. I sådana fall har bara de
anordningar som hör till själva reservatsförvaltningen tagits med i strategins
bedömning och målsättning av besöksanpassning och tillgänglighet.
För att den skyddade naturen ska vara tillgänglig med serviceresor är det
viktigt att förvaltaren samarbetar med Region Jönköping och
beställningscentralen för serviceresor. Beställningscentralens personal och
serviceresornas chaufförer måste också vara utbildade och ha tillgång till
koordinater och namn på destinationer (parkeringsplatser,
anslutningspunkter) till den skyddade naturen, i kombination med att
platserna är tydligt markerade med platsnamn i terrängen. Hur bra
serviceresorna till skyddad natur fungerar bör kontinuerligt utvärderas av
Länsstyrelsen i samarbete med handikapprörelsens organisationer och
Region Jönköping.
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Besöksanpassning
Hur besöksanpassat ett område ska vara anges i en fyragradig skala där 0
innebär lägst anpassning (i princip inga anordningar) och 3 innebär en stor
mängd och variation i anordningar.
De fyra målklasserna kan kort sammanfattas på följande sätt:
0

I princip ska inga anordningar finnas förutom gränsmarkering,
sparsamt utformad informationstavla (karta, syfte, föreskrifter) och
möjligen en parkeringsyta (i första hand för tillsynsbesök).

1

Förutom gränsmarkering och informationstavla kan det finnas
parkeringsyta, markerade stigar och enstaka rastplatser. Andra befintliga
anordningar får behållas, men nya tillkommer endast i undantagsfall.

2

Gränsmarkering och informationstavla. Lite högre krav på mängden
information som tillhandahålls via webb och på informationstavlor.
Anvisad parkering ska finnas och området ska vara skyltat från allmän
väg. Det ska finnas markerade stigar i området och olika
friluftslivsanordningar, som till exempel grillplatser och eventuellt
toalett.

3

Gränsmarkering och informationstavla. Höga krav på utförlig och
varierande information på webb, informationstavlor och i folder.
Området bör gå att nå med kollektivtrafik och vägskyltning ska finnas.
Det ska finnas parkeringsmöjlighet för bussar. Flera olika leder av olika
längd och karaktär ska finnas i området, samt ett större utbud av
anordningar som fågeltorn, toaletter, grillplatser, etcetera.

Detaljerade kriterier för besöksanpassning
Det olika nivåerna är inte knivskarpt avgränsade och eftersom varje område
är unikt måste i praktiken både undantag och gränsfall accepteras när det
handlar om att i ett senare skede bedöma om målnivån för ett område har
uppfyllts. För att underlätta både målformulering och utvärdering kan
målklasserna brytas ner till de olika faserna av ett besök och formuleras
utifrån de faktorer som kan anses viktigast för att målen ska nås.
1. Besökaren ska ha möjlighet att känna till att området finns och i förväg
få detaljerad information om området, var det ligger, hur man tar sig dit
och därifrån, vilken service som finns på plats och vilka föreskrifter som
gäller.

1a Webb-information
0

1

2

Det ska finnas grundläggande uppgifter om syfte, föreskrifter, länk till beslut och
skötselplan, karta och vägbeskrivning (inklusive koordinater till eventuell parkering).
Kort text om vad som finns att uppleva i området.
Det ska finnas grundläggande uppgifter om syfte, föreskrifter, länk till beslut och
skötselplan, karta och vägbeskrivning (inklusive koordinater till parkering och uppgift
om eventuell närliggande cykelbana eller hållplats för kollektivtrafik). Kort text om vad
som finns att uppleva i området.
Utöver grundläggande uppgifter ska det också finnas kortfattad information om särskilt
intressanta företeelser och upplevelser i området.
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3

Utöver grundläggande uppgifter ska det också finnas utförligare information om vissa
företeelser och upplevelser i området.

2. Besökaren ska ha möjlighet att ta sig till området och hem igen.

2a Tillfartsvägar
0
1
2

3

Anmärkning

Tillfartsväg för personbil behöver ej finnas.
Hållplats för kollektivtrafik behöver ej finnas.
Tillfartsväg för personbil och eventuellt buss kan finnas vid behov.
Hållplats för kollektivtrafik behöver ej finnas.
Tillfartsväg för personbil och buss ska normalt sett finnas om det inte finns särskild
anledning att inte ha det.
För tätortsnära områden bör GC-väg till området finnas från samhällets centrum eller från
närmaste hållplats för kollektivtrafik.
Hållplats för kollektivtrafik behöver ej finnas.
Tillfartsväg för personbil och buss ska finnas.
För tätortsnära områden ska GC-väg till området finnas från samhällets centrum eller från
närmaste hållplats för kollektivtrafik.
Hållplats för kollektivtrafik ska om möjligt finnas.
Viktigt att uppmärksamma länstrafiken på behov av hållplats för klass 3-områden. GCvägar planeras ihop med kommunen. Tillfartsvägar, GC-vägar och hållplatser involverar
ofta flera parter och Besöksanpassningen måste anpassas till varje områdes samlade
förutsättningar (som dock kan variera över tid, när till exempel nya bostadsområden eller
busslinjer byggs ut).

2b Vägskyltning från allmän väg
0
1
2
3
Anmärkning

Vägskyltning från allmän väg ska endast finnas i undantagsfall (till exempel om skyltning
finns sedan tidigare).
Skyltning från allmän väg kan eventuellt finnas om det finns särskilda skäl (till exempel att
många är intresserade att besöka området trots att det inte är särskilt besöksanpassat).
Skyltning från allmän väg ska finnas.
Skyltning från allmän väg ska finnas. Premium: Brunvit skyltning.
Skyltning från allmän väg ansöks hos Trafikverket men bekostas av
reservatsförvaltningen.

2c Vägskyltning från/längs enskild väg
0
1

2
3
Anmärkning

Vägskyltning från enskild väg ska endast finnas i undantagsfall (till exempel om
skyltning finns sedan tidigare).
Skyltning från/längs enskild väg kan eventuellt finnas om det finns särskilda skäl (till
exempel att många är intresserade att besöka området trots att det inte är särskilt
besöksanpassat).
Skyltning från/längs enskild väg ska finnas.
Skyltning från/längs enskild väg ska finnas.
Skyltning längs enskild väg beslutas i samråd med väghållaren och bekostas av
reservatsförvaltningen.

2d. Parkeringsplatser
0
1
2
3
Anmärkning

Nya parkeringsplatser för bilar och/eller bussar ska ej anläggas. Redan existerande
parkeringsplatser får finnas kvar och får underhållas om de fortfarande fyller något behov.
Nya parkeringsplatser för bussar ska ej anläggas. Parkeringsplats för ett fåtal personbilar
kan finnas om det finns behov.
Parkeringsplatser för personbilar och även buss (med vändmöjlighet) ska finnas om
förhållandena på platsen tillåter det.
Minst en större parkering för personbilar och minst en bussparkering ska finnas om
förhållandena på platsen tillåter. Premium: Laddningsmöjligheter för elbilar.
Även i områden med Besöksanpassning 0 och 1 kan det ibland vara ekonomiskt och
praktiskt försvarbart att ha parkering och enstaka andra anordningar av historiska skäl
eller på grund av andra speciella förutsättningar.
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3. Besökaren ska ha möjlighet att på plats ta del av den information som
finns om området, inklusive var områdets gräns går och vilka förskrifter
som gäller.

3a. Gränsmarkering
0
1
2
3

Gränsmarkering ska finnas enligt gällande praxis.
Gränsmarkering ska finnas enligt gällande praxis. Därutöver extra tydlig gränsmarkering
vid alla passager (stigar, vägar, kanotleder, etc.) in i området.

3b. Informationstavla och tematavlor
Med tematavlor menas fristående informationstavlor som till exempel
handlar om någon art, naturtyp eller historisk plats ute i det skyddade
området.
0
1

2

3

Informationstavlan ska bara uppfylla rekommenderad miniminivå.
Särskilda tematavlor ska inte finnas.
Utöver miniminivå kan informationstavlan, om det finns behov, innehålla tips till besökare
och mer utförlig information om områdets natur- och kulturhistoria, arter man kan hitta,
foton och illustrationer.
Särskilda tematavlor ska normalt sett inte finnas.
Utöver miniminivå ska informationstavlan, om det finns behov, innehålla tips till besökare
och mer utförlig information om områdets natur- och kulturhistoria, arter man kan hitta,
foton och illustrationer.
Särskilda informationstavlor kan finnas utifrån områdets behov och förutsättningar.
Utöver miniminivå ska informationstavlan, om det finns behov, innehålla tips till besökare
och mer utförlig information om områdets natur- och kulturhistoria, arter man kan hitta,
foton och illustrationer.
Särskilda informationstavlor ska finnas utifrån områdets behov och förutsättningar.

4. Besökaren ska ha möjlighet att hitta och orientera sig i området.

4a. Folder
0

Folder ska ej produceras.

1
2
3

Folder ska ej produceras.
Folder kan eventuellt finnas om särskilt behov finns.
Folder ska finnas.

5. Besökaren ska ha möjlighet att röra sig i området.

5a. Stigar och leder
0
1
2
3

Stigar ska normalt sett inte anläggas. Om det finns stigar behöver de inte vara
markerade.
Stigar kan finnas. Om de finns ska de vara markerade.
I normalfallet ska det finnas stigar och de ska vara markerade och regelbundet
underhållna.
Ja, vanligtvis ska det finnas flera markerade stigar eller ett system av leder och/eller
spänger med möjlighet att välja stigar av olika längd, karaktär och/eller svårighetsgrad.
Eventuellt finns vinterleder markerade om området passar för skidåkning. Eventuellt även
andra leder, som kanotleder, cykelleder, ridleder, etc. Premium: Preparerade skidspår.
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6. Besökaren ska ha möjlighet att stanna till och uppleva området.

6a. Toalett
0
1
2
3
Anmärkning

Toalett ska ej uppföras.
Toalett ska ej uppföras. Eventuell befintlig toalett får behållas om särskilda behov
föreligger.
Toalett kan uppföras om särskilt behov finns.
Toalett ska finnas (ibland på flera platser).
Dass/toalett kan anses motiverat om: (1) Besökaren förväntas vistas länge i området (till
exempel om det finns badplats) , (2) Det är ett område som ska ha hög tillgänglighet, (3)
Det är ett område som många besöker, (4) Det är ett barnvänligt område, (5) Det finns
risk för sanitära olägenheter som ett dass kan motverka.

6b. Rastbord, grill- och rastplatser
0
1
2
3

Grill- och rastplatser ska ej anläggas. Befintliga får finnas kvar och underhållas.
Grill- och rastplatser kan vid behov uppföras. Grillplatser endast om eldning är tillåten.
Grill- och rastplats ska finnas. Grillplats endast om eldning är tillåten. Eldning i första hand
med medhavd ved eller grillkol.
Grill- och rastplatser (ofta flera på olika ställen) ska finnas. Grillplatser dock endast om
eldning är tillåten. Om det finns grillplatser bör det också finnas ett påfyllt vedförråd.

6c. Övriga anordningar, som utsiktsplattform, fågeltorn, vindskydd,
soptunnor, källsortering och liknande.
0
1
2
3

Ska ej anläggas. Befintliga får finnas kvar och underhållas om det finns särskilt behov att
behålla dem.
Ska ej anläggas. Befintliga får finnas kvar och underhållas om det finns särskilt behov att
behålla dem.
Kan eventuellt anläggas om specifikt behov finns. Befintliga får finnas kvar och
underhållas om det finns särskilt behov att behålla dem.
Övriga anordningar kan finnas, ofta på flera platser inom området, och de kan utgöra en
del av besöksupplevelsen.

6d. Utomhusutställning eller entréanläggning som beskriver många
delar av områdets natur- och kulturvärden.
0
1
2
3

Ska ej anläggas.
Ska ej anläggas.
Kan eventuellt anläggas om särskilda skäl finns.
Bör finnas vid entré eller särskilt intressanta platser i området. Premium: naturum.

6e. Guidning
0
1
2
3

Sällsynta och i förväg annonserade guidningar.
Sällsynta och i förväg annonserade guidningar.
Guidning erbjuds på förutbestämda tider 1–2 gånger årligen.
Flera guidade turer erbjuds regelbundet under högsäsong.
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Tillgänglighet
Hur tillgängligt ett område ska vara anges på en tregradig skala, där ”A” är
lägst grad och ”C” innebär att området och dess anordningar ska vara
tillgängliga för många ur flera olika aspekter. Observera att mängden
anordningar och graden av tillgänglighet inte nödvändigtvis sammanfaller;
ett område kan ha få anordningar men ändå vara tillgängligt.
De tre målklasserna kan kort sammanfattas på följande sätt:
A

Området är inte särskilt tillgängliggjort utöver de naturgivna
förutsättningarna.

B

Åtminstone en sammanhållen kedja av anordningar och upplevelser
(förbereda sig – anlända – ta sig runt – stanna till – uppleva – ta sig
hem) ska vara framkomlig och kunna upplevas med rullstol och
barnvagn, men under naturgivna förutsättningar (en stig kan till
exempel tillåtas ha brantare lutning än rekommenderat om
naturförutsättningarna eller föreskrifterna är begränsande). Det ska
alltså vara möjligt att anlända med serviceresa (färdtjänstfordon) och,
utifrån de naturgivna förutsättningarna, kunna röra sig i rullstol inom
området, besöka en målpunkt, fika och gå på toaletten. Hur
framkomligt området är ska en besökare kunna avgöra utifrån
information i text, bild (eller film) på reservatets webbplats. Vissa krav
på att information om området ska finnas på enkel svenska.

C

Högre krav på att fler delar av området och fler anordningar har hög
framkomlighet och uppfyller Boverkets rekommendationer för mått
och lutningar. I området finns också till exempel ljudguider, leder med
handräcke, information i punktskrift, reliefkarta och foldrar på lätt
svenska. Tillgängligheten i området ska framgå av information i text,
bild (eller film) på reservatets webbplats. Det ska vara möjligt att med
lite framförhållning få guidning på teckenspråk eller med inriktning mot
andra sinnen än syn och hörsel.

Detaljerade krav för tillgänglighet
Också för tillgänglighet är det svårt att ange skarpa avgränsningar mellan de
olika målnivåerna, och även här måste både undantag och gränsfall
accepteras när det handlar om att i ett senare skede bedöma om målnivån
för ett område har uppfyllts. Vad som upplevs som tillräckligt tillgängligt för
en person behöver inte heller upplevas som tillgängligt för någon annan
med andra förutsättningar och erfarenheter. För att underlätta både
målformulering och utvärdering kan också målklasserna för tillgänglighet
brytas ner till de olika faserna av ett besök och formuleras utifrån de
faktorer som kan anses viktigast för att målen ska nås.
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1. Besökaren ska ha möjlighet att känna till att området finns och i förväg
få detaljerad information om området, var det ligger, hur man tar sig dit
och därifrån, vilken service som finns på plats och vilka föreskrifter som
gäller.

1a. Webb-information
Generellt

Vägbeskrivning

A
B
C
Informationen på webben ska vara utformad enligt de
krav för tillgänglig webb som formuleras av
länsstyrelserna gemensamt. Om länsstyrelsernas
webbplats eller kommunikatörer inte kan tillhandahålla
den service som efterfrågas bör alternativ lösning för
webbinformation övervägas.

Om parkering
finns ska den
synas i karta
på webben
och
koordinater
ska finnas
angivna.
Informationen
ska endast
finnas på
svenska.

Webbinformationen innefattar karta
med parkeringar utritade, koordinater
och eventuella adresser till dem,
samt vägbeskrivningar i textform. Om
området går att nå med kollektivtrafik
eller särskilda cykelvägar nämns
även detta.

Ljud och bild

Minst en bild
som beskriver
något
karaktäristiskt
för området.

Informationens
aktualitet

Informationen
ska vara
granskad
åtminstone
vart tredje år.

Informationen
på webben kan
innehålla flera
bilder, bildspel
eller kort
film/ljudklipp om
området.
Informationen
ska vara
granskad varje
år, senast i
april.

Information om
tillgänglighet hos
anordningar

Information om
tillgänglighet i
området anges
endast som att
”Området är
inte särskilt
tillgängliggjort”.

Antal språk
och/eller
presentationssätt

Information kan
om behov finns
finnas på fler
språk än
svenska.

Tillgängligheten
hos
anordningarna i
området ska
finnas beskriven
i karta, text och
bild. Gäller för
den mest
tillgängliga
kedjan av
anordningar
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Information ska
finnas på fler
språk än
svenska.
Överväg film
med
teckentolkning.
Informationen
på webben ska
innehålla flera
bilder och en
eller flera korta
filmer/ljudklipp
om området.
Informationen
ska vara
granskad varje
månad under
marsseptember.

Tillgängligheten
hos
anordningarna i
området ska
finnas beskriven
i karta, text och
bild (foto eller
film). Gäller för
alla kedjor av
anordningar
som kan ge en

Anmärkning
Gäller till exempel
standarder för
talsyntes, PDF-format,
etc.
Överväg att nyttja
andra appar än Lstwebben så länge den
inte uppfyller
reservatsförvaltningens
krav. Till exempel
Naturkartan,
Nationalparkswebben.
Koordinater eller
adresser till
parkeringar och
samlingsplatser är
viktiga inte bara för
bilister generellt utan
också för beställning
av färdtjänst och för
räddningstjänsten.

Generellt sett är det
viktigt för alla att
informationen är
korrekt och att den
beskriver de verkliga
förutsättningarna på
platsen. Vissa
personer behöver
förbereda sig extra
noga för att kunna och
våga ta sig ut i naturen
och för dem är det
särskilt viktigt att
informationen är
uppdaterad.
Bra med filmer där
man ser hur person i
rullstol tar sig fram
genom de mest kritiska
partierna? Man vill i
förväg och med stor
noggrannhet kunna
visualisera hur det
kommer att se ut och
fungera på plats.
Viktigt för personer
med nedsatt
rörelseförmåga och
personer som behöver
förbereda sig mentalt
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som kan ge en
god upplevelse
av området.

Virtuellt besök
(VR-glasögon
eller liknande
teknik)

Virtuellt besök ska inte erbjudas.

Aktuella
händelser och
förändringar

Aktuella förändringar, händelser och
skötselåtgärder informeras endast i
undantagsfall annat än vid ordinarie
uppdatering av
reservatsinformationen.

god upplevelse
av området.

Ja, på sikt (efter
2024?) bör de
mest
intressanta
delarna av
området (inte
nödvändigtvis
bara de mest
populära och
lättillgängliga
sträckorna)
kunna besökas
virtuellt.
Ja, så fort något
som kan
påverka
upplevelsen
inträffar ska
informationen
uppdateras eller
ny information
läggas ut.
Exempel:
skötselåtgärder
som kan väcka
frågor eller
orsaka
osäkerhet och
ångest hos
besökare.

av olika anledningar.
Ibland (till exempel
stigen genom Skrôle
Hie i
Stuverydsbäckens NR)
kan det vara motiverat
att särskilt ange att en
stig är ”mycket
krävande” även i ett
område med låg
tillgänglighet.
Man vill i förväg och
med stor noggrannhet
kunna visualisera hur
det kommer att se ut
och fungera på plats.

Innefattar uppdatering
av information om
trasiga anordningar,
naturvårdsåtgärder
som pågår, etc. Också
säsongsbunden
information, till
exempel om att stigar
och vägar inte
underhålls vintertid
eller från och med
datum XX....

2. Besökaren ska ha möjlighet att ta sig till området och hem igen.

2a Tillfartsvägar
Säkerhet

A
B
Lagstadgade säkerhetskrav på
eventuella trafikanordningar.

Alternativa
färdsätt

Inga särskilda
krav.

Området ska
kunna nås
landvägen med
bil, cykel och till
fots (om det är
inte är en ö).
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C
Planskilda korsningar
mellan bil/tågtrafik och
gång/cykeltrafik ska
eftersträvas för de
stigar/leder som
förvaltas i området.
Gång- och cykelleder
separerade från
biltrafik.
Området ska kunna
nås landvägen med
bil, cykel och till fots
(om det är inte är en
ö). Området ska om
möjligt också kunna
nås med kollektivtrafik
inom rimligt
gångavstånd.

Anmärkning

Den som inte har tillgång
till bil av olika
anledningar
(ekonomiskt,
livsstilsmässigt,
medicinskt…) bör också
ha möjlighet att kunna
komma åt natur som
ligger en bit från den
mest tätortsnära.
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Snöröjning
och
vinterväghållni
ng

Snöröjning och
vinterväghållnin
g ska ej ske.

Normalt ska
ingen snöröjning
ske. Undantag:
om det finns
markerade
vinterleder eller
om området
annars är
besöksvärt
vintertid så ska
det också finnas
en
parkeringsplats
med tillfartsväg
som hålls röjd
från snö.

Om det finns
vinterleder eller
skidspår i förvaltarens
regi så ska det också
finnas en anslutande
väg med
parkeringsplats som
hålls röjd från snö,
åtminstone under varje
fredag-söndag.

2b Vägskyltning från allmän väg
Utformning
av skyltar

A
B
C
Eventuella skyltar ska vara utformade enligt
gängse standard för trafikskyltar, vilket bland
annat innebär att de ska vara lagom stora, ha
bra kontrast och använda standardiserade
symboler.

Anmärkning
Anses i normalfallet uppfyllas när Trafikverket
har ombesörjt skyltningen.

2c Vägskyltning från/längs enskild väg
Utformning av
skyltar

Skyltning ska
fungera i alla
riktningar

A
B
C
Eventuella skyltar ska vara lagom stora utifrån vägens
standard och hastighetsförhållanden, samt ha bra kontrast
och innehålla standardiserade symboler.
Inga särskilda
krav.

Längs tillfartsvägarna (också längs
cykelvägar och gångvägar) ska på
kritiska platser/vägskäl efter sista avfart
från allmän väg finnas skyltning som
visar vägen både till och från området.
Premium: Brunvit skyltning.

Anmärkning
Kraven är inte lika
höga som
Trafikverkets krav, till
exempel kan trä- eller
gatuskyltar vara
acceptabla.
Skyltning från (ut ur)
området (till exempel
mot större väg,
centrum, busshållplats
eller järnvägsstation)
är viktigt för att ge
trygghet åt personer
med kognitiva
funktionsnedsättningar
och alla andra som är
osäkra på sitt
lokalsinne.

2d. Parkeringsplatser
Parkeringsplatsens
konstruktion och
funktion

A
Inga
särskilda
krav på
tillgänglighet.

B
Vägar och parkeringar
ska vara konstruerade
så att området kan nås
med personbil och
färdtjänstfordon,
eventuellt även med
buss. Om det finns
rullstolsanpassade
anordningar i området
ska det finnas minst en
handikappmarkerad
parkeringsplats och
möjlighet för
färdtjänstbil att
hämta/lämna på
parkeringsplatsen.
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C
Vägar och parkeringar
ska vara konstruerade
så att området kan nås
med personbil, buss
och färdtjänstfordon.
Det ska finnas minst
en handikappmarkerad
parkeringsplats och
möjlighet för
färdtjänstbil att
hämta/lämna på
platsen. Det ska finnas
ett regnskydd att vänta
under för
färdtjänstresenärer.

Anmärkning
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3. Besökaren ska ha möjlighet att på plats ta del av den information som
finns om området, inklusive var områdets gräns går och vilka förskrifter
som gäller.

3a. Gränsmarkering
A
B
C
Inga krav utöver Naturvårdsverkets
rekommendationer.

Kvalitet

Anmärkning
Där väg passerar reservatsgräns kan extra
stolpe placeras ut för tydlighets skull.

3b. Informationstavla och tematavlor
Med tematavlor menas fristående informationstavlor som till exempel
handlar om någon art, naturtyp eller historisk plats ute i det skyddade
området.
För samtliga områden gäller att informationstavlan ska uppfylla miniminivå
enligt ”Att skylta skyddad natur”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Språk
generellt
Språk
(text)
utöver
svenska

Blå ram (SIS 307 mörkblå, PMS nr 302, NCF nr 30–70 R80B)
och stjärna, text Naturreservat/ Nationalpark/ Naturminne/
Biotopskydd.
Vit/ljusgrå bakgrund, svart text.
Karta med text, skalstreck, norrpil, teckenförklaring, markering
av informationsskyltens plats och reservatets avgränsning (röd
färg på kartan).
Rubrik ”Välkommen till …”.
Syftet med reservatet.
Föreskrifter för allmänheten. §-tecken före föreskrifterna.
Förvaltare.
Markägarkategori, till exempel enskild, staten, X-kommun.
Storlek.
Beslutsår.
Undertecknas av beslutsfattande myndighet, det vill säga
länsstyrelse eller kommun (i nationalparker även
Naturvårdsverket).
Naturvårdsverkets logotype på nationalparksskyltar.
Vedertagna symboler används på skylten, SIS 03 12 11
”Bildsymboler för sport och fritid”.
Skyltens tillverkningsår.
A
B
C
All information ska finnas på svenska och följa myndigheternas
skrivregler.
Inga krav på
Den viktigaste
Information på svenska
andra språk än informationen ska
och engelska (och
svenska.
finnas
eventuellt ytterligare
sammanfattad på
språk). Den viktigaste
enkel svenska och
informationen (framför
på engelska. Arter
allt föreskrifter) finns
anges med
också på lättläst
vetenskapligt namn svenska och gärna
och bildtexter finns
även som symboler.
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översatta till
engelska.

Länk (QR-kod eller
motsvarande) kan
finnas till webbsida
med information i
text på engelska
och finska och/ eller
annat språk.

Den viktigaste
informationen om
området och från
tematavlor finns inläst
på svenska (och för
områden i Gislaveds
kommun även finska)
på till exempel
telefonsvarare eller
webbsida som kan nås
via telefonnummer,
QR-kod och punktskrift.
Informationstavlan ska ha bra kontraster.
Skyltningen ska inte innehålla
betydelsebärande färgkombinationer som är
svåra att uppfatta för den som är röd-grön
färgblind.

Under förutsättning att det
finns täckning för
mobiltelefon och/eller
mobildata i området.
Länsstyrelsen är
förvaltningsmyndighet med
finska som minoritetsspråk.

Stigar som är
markerade i
terrängen ska
också finnas
med på
områdets karta
(och tvärtom).
Ska ej finnas.

Stigar som är markerade i terrängen ska
också finnas med på områdets karta (och
tvärtom). Uppgifter om sträcka och tidsåtgång
på kartorna. Uppgifter om sträcka och
tidsåtgång på kartorna, samt information om
stigarnas lutning (maxlutning och sträcka).

För nivå "hög" kan med
fördel de olika stigarna och
platserna i terrängen
namnsättas, av typen
"Wibecksleden" för att
hjälpa besökarna att hitta
rätt.

Flera
sinnen

Inga krav

Inga krav

Utökad
information

Inga krav

Fysisk
utformning

Inga krav

Vid behov kan
information om
föreskrifter som
eldningsförbud och
koppeltvång också
anslås på stolpar
längs leder, vid
entréer, rastplatser,
etcetera.
Skyltar ska placeras så att det är hårdgjord
mark ända fram till skylten (den får inte stå
”utanför kanten” av ett hårdgjort underlag).
Centrum stående infotavla ca 140 cm ovan
mark. Lutande (liggande) infotavla ca 70 cm
ovan mark.

Språk
övrigt

Inga krav.

Grafisk
utformning

Grundläggande
krav på layout.

Karta

Reliefkarta

Endast om det finns
särskild anledning.
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I anslutning till
informationstavlan bör
det även finnas en
reliefkarta över
området.
Påminn besökare om
att använda nyttja flera
olika sinnen och hjälp
besökaren att tolka
andra sinnesintryck än
syn och hörsel, till
exempel att känna
skillnad på doften hos
olika trädslag, viltväxlar
och så vidare.
Information om
föreskrifter som
eldningsförbud och
koppeltvång finns
också anslaget på
stolpar längs leder, vid
entréer, rastplatser,
etcetera.

Tänk på att vid behov
också informera om sådant
som hur man använder ett
utedass, hanterar ved eller
hur man installerar en app
på telefonen.

Se detaljer för mått och
utformning i
Naturvårdsverkets
publikation
”Friluftsanordningar – en
vägledning för planering
och förvaltning”.
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4. Besökaren ska ha möjlighet att hitta och orientera sig i området.

4a. Folder
Språk

A
Inga
särskilda
krav.

B
Om folder finns är den skriven
på svenska med
sammanfattningar på lätt
svenska, engelska och
eventuellt ytterligare språk.
Arter är angivna med
vetenskapligt namn i löptext och
bildtexter. Bildtexter är även
översatta till engelska.

C
Separata och mer
utförliga foldrar
finns på svenska,
lätt svenska,
engelska, tyska och
eventuellt övriga
språk (holländska,
polska, farsi,
arabiska, etc.)

Anmärkning
Viktiga stigförgreningar
bör vara namngivna
med skylt i terrängen
och motsvarande namn
inskrivet på folderns
karta.

5. Besökaren ska ha möjlighet att röra sig i området.

5a. Stigar och leder
Allmän
tillgänglighet

Skyltning
längs
stigar/leder

A
Inga särskilda
krav på
tillgänglighet.
Vissa partier av
stigsystemet är
eventuellt
hårdgjort för att
passa
barnvagnar och
möjligen
äventyrliga
rullstolspromenörer,
men i så fall
utan krav på
maximal lutning.

B
I området ska det
finnas minst en
sammanhållen ”kedja”
av anordningar och
upplevelser ”anländaparkera-gå på
toaletten-röra sig inom
området-upplevafika/rasta-återvända”
som åtminstone är
tillgänglig för rullstolar
enligt aktuella
minimikrav från
Boverket/HSO (så långt
det är möjligt på grund
av områdets naturliga
förutsättningar).

Om det finns
stigar utritade på
informationstavl
ans karta så ska
de också vara
markerade i
terrängen enligt
NV:s
rekommendationer.

Stigar och leder ska
vara konsekvent
markerade i terrängen
enligt NV:s
rekommendationer.
Vägvisare (pilar) i
stigförgreningarna.
Eventuellt med
avståndsangivelser i
stigförgreningarna.

C
Förutom att det finns en
servicekedja som är
anpassad för fysisk
tillgänglighet enligt nivå ”B”
ska det också finnas en
servicekedja som är
anpassad för minst en
annan aspekt än fysisk
tillgänglighet (kognition,
syn, hörsel, etc.). Båda
kedjorna kan, men behöver
inte, ligga på samma plats i
terrängen. Exempel på hög
tillgänglighet längs leder:
handräcke längs leden,
täta bänkar att sitta och vila
på. Ledstråk (stigar,
ramper, broar, etc.) ska
konstrueras så att de kan
följas med teknikkäpp och
ha tydliga kontraster.
Stigar och leder ska vara
konsekvent markerade i
terrängen enligt NV:s
rekommendationer. I alla
stigförgreningar finns pilar
som även anger avstånd till
målet och namn/avstånd till
närmaste parkerings/angöringsplats.
Punktskrift i stigförgreningar. Om det finns
flera entréer, rastplatser
eller större stigförgreningar: ge dem olika
namn och märk ut namnen
på både skyltar i terrängen
och på kartor i foldrar och
på informationstavlor.
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Anmärkning

För nivå C kan
med fördel de
olika stigarna
få ett namn av
typen
"Wibecksleden" för att
hjälpa
besökarna att
hitta rätt.

REMISSVERSION

Datum
2019-10-24

Beteckning
512-8814-2019

Sida 22/24

Drift och
underhåll
sommartid

Stigar hålls röjda
från nedfallna
träd åtminstone
en gång per år.

Drift och
underhåll
vintertid

Inget underhåll
(snöröjning etc.)
ska ske.

Åtskillnad
mellan
trafikslag

Inga krav på
åtskillnad, men
om det är
separata
stigar/vägar så
ska de vara
skyltade för
trafikslag.

Stigar som inte hör till
tillgängliggjord kedja
besiktigas och hålls
röjda från nedfallna träd
etc. åtminstone en
gång per år.

Stigar som inte hör till
tillgängliggjord kedja
besiktigas och hålls röjda
från nedfallna träd etc.
åtminstone en gång per år.

Särskilt tillgängliggjorda
stigar hålls fria från
nedfallna hinder inom 5
arbetsdagar från upptäckt
under lågsäsong och 2
dagar under högsäsong
och ska årligen kontrolleras
så att de är funktionella
(hårdgjord yta finns kvar,
inga rötter som kommit
upp, övergångar mot broar
fungerar, etc.)
Särskilt tillgängliggjorda
stigar och gångstråk ska
hållas snöröjda, sandade
eller annars halkfria.
Preparerade skidspår ska
hållas i gott skick.
Stigar som är anvisade och anpassade för rullstolar,
personer med nedsatt syn, etc., ska inte samtidigt
fungera som cykel- eller ridstigar.
Rullstolsanpassade
stigar röjs inom en
månad efter stormar
eller annars vid behov
och ska årligen
kontrolleras så att de är
funktionella (hårdgjord
yta finns kvar, inga
rötter som kommit upp,
övergångar mot broar
fungerar, etc.)
Särskilt tillgängliggjorda
stigar behöver ej
sandas eller hållas
halkfria.

Gäller endast
de stigar och
leder som
markerats av
förvaltaren och
som ingår i
förvaltarens
uppdrag att
sköta.
Spontana
stigar,
omarkerade
stigar,
låglandsleder
och andra
stigar och
vägar som
förvaltas av
andra ingår ej.

Viktigt att gå ut
snabbt med
information om
förändringar i
tillgänglighet
och service
när det är snö.
Viktigt att
skapa säkra
miljöer för alla
besökare.

6. Besökaren ska ha möjlighet att stanna till och uppleva området.

6a. Toalett
Toalett

A
Inga
specificerade
krav på
tillgänglighet.

B
Om det finns en toalett
i anslutning till
parkering/entré och
den toaletten går att nå
med rullstol ska den
också vara
rullstolsanpassad.
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C
Rullstolstillgänglig toalett
ska finnas vid entré
(parkering) och vid
utflyktsmål (till exempel
större rastplatser) som går
att nå med rullstol.
Toaletter ska kunna
användas också av
personer med nedsatt syn;
tänk till exempel på att det
ska vara tillräckligt
ljusinsläpp.

Anmärkning
Toalett kräver alltid att
det finns regelbunden
tillsyn och vanligen
också avtal med
tillsynsperson.
Alla toaletter bör
kompletteras med en
”bruksanvisning” för att
osäkra besökare som
inte har erfarenhet av
utedass ska kunna få
reda på hur toaletten
ska användas.
Finns det toalett ska
det också finnas
möjlighet att slänga
blöjor, bindor, etc. på
rätt sätt.

REMISSVERSION

Datum
2019-10-24

Beteckning
512-8814-2019

Sida 23/24

6b. Rastbord, grill- och rastplatser
Krav på
tillgänglighet

A
Inga
specificerade
krav på
tillgänglighet.

B
Om det finns rastbord,
rastplats eller grillplats i
anslutning till
parkering/entré, och
rastbordet går att nå med
rullstol, så ska också rast/grillplatsen vara
rullstolsanpassad.

C
Rullstolstillgängliga
rastbord, rastbord och
grillplatser ska finnas vid
entré (parkering) och vid
utflyktsmål (till exempel
större rastplatser) som
går att nå med rullstol.

Anmärkning

6c. Övriga anordningar, som utsiktsplattform, fågeltorn, vindskydd,
soptunnor, källsortering och liknande.
Krav på
tillgänglighet

Tillsyn, drift
och
underhåll

A
Inga
specificerade
krav på
tillgänglighet.

B
Alla anordningar som
kan nås med rullstol
bör också vara
rullstolsanpassade.

Funktionen
hos
anordningar
som
förvaltaren
ansvarar för
ska
kontrolleras
åtminstone
en gång
vartannat år

Funktionen hos
anordningar som
förvaltaren ansvarar
för ska kontrolleras
åtminstone en gång
varje år.
Rullstolsanpassade
anordningar
kontrolleras inom en
månad efter stormar
eller annars vid
behov.

C
Alla övriga anordningar som
finns längs en anpassad led ska
ha samma grad av tillgänglighet
som leden, om det inte är
uppenbart omöjligt (till exempel
balansrep, klätterträd, osv.).
Längs leder anpassade för
synnedsatta ska till exempel
artskyltar och likande på
punktskrift finnas utplacerade,
helst också kompletterade med
audioguider/info per
mobiltelefon etc.
Funktionen hos anordningar
som förvaltaren ansvarar för
och som ingår i tillgängliggjord
kedja ska kontrolleras minst
varannan vecka under
högsäsong och varje månad
under lågsäsong. Efter stormar
och liknande händelser ska
anordningarna kontrolleras
inom 2 arbetsdagar under
högsäsong och 5 dagar under
lågsäsong.
Funktionen hos övriga
anordningar som förvaltaren
ansvarar för ska kontrolleras
åtminstone en gång varje år

Anmärkning

Kontroll
behöver inte
nödvändigtvis
resultera i
omedelbar
reparation.
Eventuella
åtgärder
(reparation,
utbyte,
stängning,
etc.)
prioriteras
utifrån
tillgängliga
resurser i
separat plan.

6d. Utomhusutställning eller entréanläggning som beskriver många
delar av områdets natur- och kulturvärden.
Tillgänglighet

A
Inga
krav.

B
Nya anläggningar ska
uppfylla generella krav
på tillgänglighet
(Boverkets regler, etc.)
Befintliga ska
åtminstone vara
tillgängliga med rullstol.
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C
Tillgänglig med rullstol.
Innehåller åtminstone
sammanfattningar på enkel
svenska. Punktskrift.
Audioguider eller information via
mobiltelefon. Viss information
även på engelska och andra
språk.

Anmärkning

REMISSVERSION

Datum
2019-10-24

Beteckning
512-8814-2019

Sida 24/24

6e. Guidning
Guidningens
omfattning

A
Muntlig
guidning

B
Muntlig
guidning

C
Med viss framförhållning kan muntliga
guidade turer på svenska och engelska
ordnas, men även guidad tur på
teckenspråk (med teckentolk), på
minoritetsspråken (finska ett krav, men
beredskap för också romani, jiddish,
mäenkieli och samiska) eller med
särskilt fokus mot personer med
synnedsättning.
Obemannad guidning i form av
applikation, telefonsvarare, eller
liknande ska finnas på åtminstone
svenska till de mest intressanta
platserna i området.

Bilagor:
1. Tabell över skyddade områden med förslag på målklasser för
besöksanordningar och tillgänglighet, med mera.
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Anmärkning
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VÅTMARK

X

Tillgänglighetsmål

X X

BesöksAnpassning

NAMN
Anderstorps Stormosse
Angerdshestra prästskog
Baremosse
Barkerydssjön
Berget
Björkenäs
Bockaström
Bodaberg
Boerydsberget
Bokedungen
Bondberget
Bosgårdsbranten
Bottnaryds urskog
Brattaberget
Brokullen
Brunnsekärret
Brunnstorp
Bäckafall
Degla lövskog
Domneån
Drags udde
Draven
Dumme mosse
Ekbergsparken
Eketorp
Erstad kärr
Eskilstorps ormgranar
Ettö
Farbergskärret
Fegen
Fiskebäck
Fåglarödjan
Färgsjömon
Färjansö
Gagnån
Girabäcken
Gisebobranten
Gåeryds rasbranter
Gärahovs storäng
Habomossens domänreservat
Haboskogen
Hackareviken
Hatten
Helvetets håla
Holavedens urskog
Hornån nedre
Huluskogen
Huskvarnabergen
Huvabacken
Hyllingen

Förvaltare
Värnamo
Vetlanda
Vaggeryd
Tranås
Sävsjö
Nässjö
Mullsjö
Jkpg
Habo
Gnosjö
Gislaved
Eksjö
Aneby
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Sjöbergen
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Skurugata
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Solgens centrala övärld
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Stolpaberg
Stora Grönlid
Stora Illharjen
Stora Kärrs bokskog
Stora och Lilla Fly
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Johan Rova
Skötselenheten
010-2236389

Sändlista, bland annat länets
kommuner

Remiss: Strategi för tillgänglighet till
skyddade områden i Jönköpings län
Sammanfattning
Länsstyrelsen avser att fastställa mål för:
1. hur mycket friluftslivsanordningar som ska finnas i de natur- och
kulturområden som Länsstyrelsen förvaltar och
2. hur tillgängliga dessa anordningar och områden ska vara.
Förhoppningen är att sådana mål ska underlätta ett strategiskt
tillgängliggörande av intressant natur i Jönköpings län, samtidigt som det
bidrar till en mer ändamålsenlig och resurseffektiv friluftslivsförvaltning i de
skyddade områdena.
Kommuner och andra berörda organisationer bereds nu tillfälle att komma
med synpunkter på den strategi som Länsstyrelsen har för avsikt att
fastställa. Kommuner som har egna reservat och/eller förvaltar statliga
reservat erbjuds också att lämna förslag på målnivåer för de skyddade
områden som de förvaltar.
Remissen riktar sig i första hand till de kommunala förvaltningar som
ansvarar för tillgänglighetsfrågor och skötsel av natur- och friluftsområden.
Svar, märkt med diarienummer 512-8814-2019, ska ha inkommit till
Länsstyrelsens e-postbrevlåda jonkoping@lansstyrelsen.se senast den 20
januari 2020. Länsstyrelsen ser helst ett samlat svar från respektive
kommun/organisation.
Frågor på remissen besvaras av Johan Rova, Skötselenheten:
johan.rova@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 63 89.

Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
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Bakgrund
I Jönköpings län finns 160 natur-/kulturreservat och naturvårdsområden,
samt en nationalpark. Länsstyrelsen i Jönköpings län förvaltar majoriteten
av dessa områden, men ett drygt tjugotal av områdena förvaltas av en
kommun eller stiftelse.
Förvaltarens uppgift är att ta hand om och sköta det skyddade området så
att syftet med skyddet uppnås, i enlighet med gällande beslut och planer.
Förvaltaren har också ansvaret för att finansiera förvaltningskostnaderna.
I skötselplanerna för de skyddade områdena finns ofta ett avsnitt som
beskriver de anordningar för friluftslivet som förvaltaren har möjlighet att
anlägga inom ramen för områdets föreskrifter. De åtgärder som där beskrivs
utgår från förhållandena i respektive område, utan hänsyn till vilka
friluftslivsanordningar som finns i närheten och utan prioritering i
förhållande till övriga skyddade områden. Sedan år 1999 har antalet
naturreservat i Jönköpings län stigit från 58 till 158. Samtidigt har
förväntningarna för hur tillgänglig den skyddade naturen ska vara ökat allt
mer:


I Förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för
genomförande av funktionshinderspolitiken anges bland annat att alla ska
ha möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor, att
myndigheternas verksamhet och information ska vara tillgänglig för
personer med funktionsnedsättning och att
funktionshinderspolitiken ska genomföras med grund i
inventeringar och handlingsplaner.



I 5 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion anges att
Länsstyrelsen i sin verksamhet ska integrera jämställdhets- och
barnperspektiv, delaktighet för personer med funktionsnedsättning
och skydd mot diskriminering.



I de nationella friluftsmålen anges att de skyddade områdena ska ses
som en resurs för friluftslivet.



I Naturvårdsverkets (med flera) rapporter 6562 om tillgängliga
natur- och kulturområden samt 6846 om naturvägledning i naturoch kulturområden beskrivs hur förvaltare bör arbeta med
tillgängliggörande av skyddad natur.



Tillgänglighet till naturen har lyfts i olika regionala planer för
friluftsliv och tillgänglighet, till exempel Länsstyrelsens Riktlinjer för
tillgängliga skyddade områden i Jönköpings län, fastställd 2018, och som
åtgärder inom handlingsområde 8 (samhällsplanering och närmiljö) i
Region Jönköpings läns strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra
liv i Jönköpings län (folkhälsa) 2016-2025.



Önskemål om tillgänglig natur har också kommit upp på de
regionala tankesmedjorna för friluftsliv som hållits under de senaste
åren.
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Riktlinjer  strategi  verksamhetsplanering
Under 2018 beslutade Länsstyrelsen om riktlinjer för tillgängliga skyddade
områden i Jönköpings län (bifogas). Riktlinjerna fastställer de långsiktiga
övergripande ambitionerna för Länsstyrelsens arbete med tillgänglighet i de
skyddade områden som Länsstyrelsen förvaltar och de gäller tills vidare.
Riktlinjerna säger att den skyddade natur- och kulturmiljön som
Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för ska förvaltas så att:






Alla känner sig välkomna i Store Mosse nationalpark, våra naturoch kulturreservat och våra naturvårdsområden.
De skyddade områdena, sedda över länet som helhet, är tillgängliga
inom ramen för områdenas syften, mål och naturgivna
förutsättningar.
Det ska vara möjligt för alla att tryggt, självständigt och med
bevarad integritet kunna besöka de mest karaktäristiska natur- och
kulturmiljöerna i länet, nyttja de skyddade områdenas anordningar
och ta del av de upplevelser som de skyddade områdena erbjuder.
Satsningar på tillgängliggörande genomförs strategiskt,
resurseffektivt och på ett långsiktigt hållbart sätt.

Riktlinjerna fastslår även hur Länsstyrelsen ska prioritera var satsningar på
tillgänglighet ska genomföras (till exempel att prioritera områden som redan
har många anordningar och/eller ligger nära tätorter) och vilka faktorer som
får accepteras som hinder för tillgängliggörande (topografi, syfte och
föreskrifter). Riktlinjerna pekar även ut fokusområden för bedömningar av
tillgänglighet, till exempel att besökets olika faser (innan, under och efter
besöket) måste beaktas.
I riktlinjerna beskrivs också arbetsprocessen för tillgänglighetsarbetet:
Riktlinjerna ska preciseras i en tillgänglighetsstrategi (denna remiss) som
beskriver, identifierar och prioriterar vad som krävs för att uppnå
riktlinjernas ambitioner. Strategin ska också precisera ambitionsnivåer för
mängden anordningar i olika skyddade områden, oavsett hur tillgängligt
respektive område i övrigt planeras vara. Strategin revideras när så krävs,
utifrån tillgängliga resurser och behov av särskilda satsningar. De åtgärder
som ryms inom respektive års verksamhetsbudget läggs sedan in i varje års
verksamhetsplanering.
Strategin ska enligt riktlinjerna också omfatta en inventering av nuläget och
en bristanalys som beskriver vad som krävs för att gå från nuläge till mål.
Länsstyrelsen har dock denna gång valt att avvakta med nulägesinventering
och bristanalys till dess att målnivåer för mängden besöksanordningar och
tillgänglighet har remitterats och fastställts.
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Omfattning
I remissversionen har Länsstyrelsen angivit preliminära förslag på målnivåer
för besöksanpassning (0–3) och tillgänglighet (A–C) även för de
naturreservat som är kommunalt beslutade och/eller förvaltade. Observera att
det i strategin handlar om att sätta mål, det är alltså inte en beskrivning av det faktiska
nuläget för anordningar och tillgänglighet i de skyddade områdena.
Vänligen observera också att målnivåerna, framför allt för de områden som
inte förvaltas av Länsstyrelsen, endast ska ses som ett preliminärt förslag.
Länsstyrelsen vill understryka att det är förvaltaren, som ju har det
ekonomiska ansvaret för sina områden, som måste avgöra den slutliga
målklassningen.
Remissversionen har endast listat formellt skyddad natur. Under de
regionala tankesmedjorna för friluftsliv har det också framkommit önskemål
om att i strategin även beakta andra friluftsområden, framför allt sådana
som är kommunalt förvaltade. På så sätt skulle det vara lättare att få en
överblick över vilka satsningar på tillgänglig natur som finns också utanför
de skyddade områdena, och därmed skulle alla aktörer i länet lättare kunna
komplettera varandra. En sådan ”totallista” skulle också underlätta vid
bristanalyser för friluftsliv, som i sin tur skulle kunna utgöra grund för till
exempel ansökningar om LONA-projekt.
Remissen omfattar följande dokument:
1. Strategi för tillgängliggörande av skyddade områden i Jönköpings
län 2020–2024.
2. Tabell över skyddade områden med bland annat förslag på
målklasser för besöksanordningar och tillgänglighet (strategins bilaga
1).
I utskicket finns också Riktlinjer för tillgängliga skyddade områden i Jönköpings län,
fastställd 2018-06-13. Den ingår dock inte i remissen utan är endast
medskickad som information/referensmaterial.

Vad vill Länsstyrelsen ha svar på?
I remissvaren skulle Länsstyrelsen framför allt vilja få synpunkter på
följande:
1. Är det relevant att i detta läge fokusera på de typer av tillgänglighet
som finns upptagna i strategin? (Framkomlighet; Information och
upplevelser för flera sinnen; Begriplighet)
2. Är urvalet av naturtyper och upplevelser relevant?
3. Finns det brister i hur poängsättningen av naturtyper och
upplevelser gjorts? Observera att bedömningen ska göras utifrån en
allmänintresserad besökares perspektiv och på länsövergripande
nivå.
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4. Är resonemanget om geografisk fördelning och tillgänglighet med
serviceresor adekvat?
5. Är målklasserna för besöksanpassning och tillgänglighet relevanta
och lagom många?
6. Är de detaljerade kriterierna för respektive målklass relevanta,
tydliga och lagom omfattande? Behöver något ändras, strykas eller
läggas till?
7. Vilka målklasser för besöksanpassning och tillgänglighet är lämpliga
för de naturreservat som din organisation förvaltar? Hur ska dessa
områden beaktas i Länsstyrelsens tillgänglighetsstrategi?
Länsstyrelsen kan givetvis inte fastställa målnivåer för andra
organisationers räkning, men på något sätt vore det kanske bra att
ha en gemensam klassning i ett gemensamt dokument – eller blir
det dumt och svårhanterligt?
8. Finns det andra friluftslivsområden eller motsvarande som också
borde tas med i strategin? Vilka områden i så fall, vem är förvaltare
av dessa områden och vilka poäng och målklassningar för
besöksanpassning, tillgänglighet och upplevelser bör dessa områden
då ha? Hur ska dessa områden beaktas i strategin?
9. Kan strategin bidra till att Länsstyrelsen och
kommunerna/stiftelserna får bättre chans att inspirera och
komplettera varandras satsningar på tillgängligt friluftsliv inom och
utanför skyddad natur? Kan strategin bidra till bättre och mer
strategiska LONA-ansökningar? Behöver strategin anpassas på
något sätt för att underlätta organisationsöverskridande planering
och ansökningar om medel för satsningar på friluftsliv och
tillgänglighet?
Svar på remissen skickas till Länsstyrelsens centrala e-postbrevlåda
jonkoping@lansstyrelsen.se och ska i ämnesraden vara märkt med
diarienummer 512-8814-2019.
Länsstyrelsen ser helst ett samlat svar från respektive
kommun/organisation.
Svar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 20 januari 2020 för att
med säkerhet kunna beaktas.
Frågor på remissen besvaras av Johan Rova, Skötselenheten:
johan.rova@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 63 89.
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Organisation
Aneby kommun
Aneby kommun
Eksjö kommun
Eksjö kommun
FoUrum Fritid
Friluftsfrämjandet region öst
Friluftsfrämjandet region öst
Funktionsrätt Jönköping
Gislaved kommun
Gislaved kommun
Gnosjö kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Habo kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun
LRF Jönköping
Länsstyrelsen i Jönköpings län (internt)
Länsstyrelsen i Jönköpings län (internt)
Länsstyrelsen i Jönköpings län (internt)
Länsstyrelsen i Jönköpings län (internt)
Länsstyrelsen i Jönköpings län (internt)
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Mullsjö kommun
Mullsjö kommun
Naturvårdsverket
Nässjö kommun
Nässjö kommun
Region Jönköping
Region Jönköping
Region Jönköping
Region Jönköping
Smålands turism
Smålands turism
Stiftelsen Isabergstoppen
Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by
Svenska naturskyddsföreningen
Svenska turistföreningen
Sävsjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun
Värnamo kommun

E-post
info@aneby.se
ola.gustafsson@aneby.se
kommun@eksjo.se
stefan.hallberg@eksjo.se
eva.gunnarsson@rjl.se
louise.hammerin@friluftsframjandet.se
hans-ake.antonsson@friluftsframjandet.se
johan@f.jonkopingslan.se
anna.gamlen@gislaved.se
Kommunen@gislaved.se
Kommun@gnosjo.se
jan.sandberg@gnosjo.se
Annika.Freding@habokommun.se
info@habokommun.se
thomas.lund@habokommun.se
anna.fogelberg1@jonkoping.se
anne.sundberg@jonkoping.se
kommunstyrelse@jonkoping.se
dag.fredriksson@jonkoping.se
gorgen.olofsson@jonkoping.se
harald.bjorkdahl@jonkoping.se
helen.bjurulf@jonkoping.se
joakim.frick@jonkoping.se
kristine.andreassen@jonkoping.se
lena.claesson@jonkoping.se
lisa.bergstrom2@jonkoping.se
anders@krangsberg.se
anna.isaksson@lansstyrelsen.se
malin.lund@lansstyrelsen.se
caroline.jarlback@lansstyrelsen.se
karin.karrby@lansstyrelsen.se
maja.falck@lansstyrelsen.se
kalmar@lansstyrelsen.se
kronoberg@lansstyrelsen.se
peter.jonsson@lansstyrelsen.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se
ostergotland@lansstyrelsen.se
kommun@mullsjo.se
asa.eklund@mullsjo.se
Camilla.Nasstrom@Naturvardsverket.se
Medborgarkontoret@nassjo.se
par.jonsson@nassjo.se
regionen@rjl.se
lena.hedin@rjl.se
fardtjanst@jlt.se
maria.list.slotte@rjl.se
anna.hegethorn@visit-smaland.com
johan.delfalk@smalandsturism.se
info@isaberg.com
info@asensby.com
berthlinga@gmail.com
stfsodravatterbygden@stfturist.se
kommun@savsjo.se
frank.isaksson@savsjo.se
tranaskommun@tranas.se
eva.hanzen@tranas.se
info@vaggeryd.se
goran.svensson@vaggeryd.se
Kommun@vetlanda.se
stewe.jonsson@vetlanda.se
Kommunen@varnamo.se
keith.v.johansson@varnamo.se
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