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Regional utveckling  
Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen 

Vandalorum - utvecklingsmedel 
Landstinget i Jönköpings län ansökte hos Statens Kulturråd i augusti 2012 om 
utvecklingsmedel till Vandalorum. Den 4 oktober beslöt Kulturrådet att anslå 
500 000 kronor för Vandalorums utveckling till ett konstpedagogiskt centrum. 
 
För att möta upp statens beviljade bidrag regionalt föreslår Regional utveckling att 
bidrag i samma storleksordning anvisas ur kulturplanemedlen. Bidragets 
användning ska tydliggöras i en uppdragsöverenskommelse mellan Landstinget 
och Vandalorum.  
 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslås besluta 
att anvisa 500 000 kronor till Vandalorum ur medlen avsatta för kulturplanen.  
 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör 

Ola Lundmark 
Regional utvecklingsdirektör 
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SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan ni börjar fylla i er ansökan. Eventuella ändringar görs alltså i "Mina kontaktuppgifter" som finns på startsidan 
när ni loggat in - INTE i denna ansökan.

ANSÖKAN AVSER
Ange namn på den organisation/institution/grupp som ansökan avser.

PROJEKTET
Ange bland annat projektets namn, planerat start- och slutdatum samt det belopp (i hela kronor) ni söker i bidrag från 
Kulturrådet. 

Här ställs nio fritextfrågor om projektet. Observera att ett maximalt antal tecken (inkluderar blanksteg) kan skrivas i respektive 
fält. Fler än det angivna antalet tecken kan inte sparas. Radbrytningar tas bort automatiskt. 

EKONOMISK KALKYL
Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i ansökningsblanketten. Det är viktigt att ansökan har en rimlig 
budget som bygger på flera finansiärer. "Summa intäkter" och "Summa kostnader" ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i 
hela kronor. 

BIFOGA FILER
För att bifoga filer digitalt till klickar ni på "Bifoga Filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de fall det är 
längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB. 

Bilagor kan även skickas via e-post till: kulturradet@kulturradet.se eller via post till: Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 
Stockholm. Om ni kompletterar via e-post eller post, glöm då inte att ange det ärendenummer ni får i retur när ni skickat in 
ansökan.

Observera

Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar även med Firefox 
version 2 eller senare och med Safari version 3 eller senare.

För sent inkommen ansökan kommer inte att behandlas vid denna ansökningsomgång.

Information till sökande finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att era uppgifter 
inte försvinner om ni loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Så skickar ni in ansökningsblanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val - "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in er ansökan väljer ni 
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att ni kan spara er ifyllda ansökan genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka 
på "OK". Sparad ansökan hämtas upp genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan när ni har loggat in. För att avbryta 
ansökan väljs "Avbryt" och sedan "OK". 

När ni har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Ni måste gå igenom alla tre stegen för att er ansökan ska 
skickas in korrekt. I steg 3 får ni ert ärendenummer. Det är viktigt att ni inte stänger fönstret förrän ni fått den bekräftelsen. I 
steg 3 skickas även ett automatiserat e-postmeddelande till kontaktpersonen för ansökan med ärendenummer och er ansökan 
i PDF-format. 

Vid tekniska frågor, kontakta support@kulturradet.se eller tel: 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets hemsida.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG
REGIONAL KULTURVERKSAMHET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida.
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För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets hemsida.

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG
REGIONAL KULTURVERKSAMHET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida.

UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fält markerade med * är obligatoriska

* Ange verksamhetskategori

Museiverksamhet Teater-, dans- och/eller musikverksamhet Annat

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se Anvisningar för ansökan.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Landstinget i Jönköpinhgs län

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Annan...

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Verksamhetsform

Organisationsnummer

232100-0057

Postadress, box

551 11 Jönköping
Postort

Landstingets kansli box 1024

Postnummer

935-2634
Kontonummer (ej bankkonto)

Bankgiro Plusgiro

Ja Nej

www.lj.seregionalutveckling@lj.se

Ange om organisationen/institutionen är
momsregistrerad eller inte

WebbadressOrganisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

Ange om organisationen/institutionen
har bankgiro-/ eller plusgirokonto

036-321000 Jönköping
* Kommun i vilken organisationen/institutionen har sitt säteTelefonnummer (växel)

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

jorgen.lindvall@lj.seJörgen Lindvall
E-postadress till kontaktperson

Vandalorum/Konstpedagogiskt centrum, Värnamo

Kontaktperson (förnamn och efternamn)

Telefonnummer till kontaktperson

* Ansökan avser följande organisation/institution/grupp

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA ANSÖKAN

Landstingsdir/Landstingsstyrelsens ordf.

Firmatecknares funktion

Agneta Jansmyr/Håkan Jansson
Organisationens/institutionens firmatecknare (förnamn och efternamn)

070-6150162036-324525

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution
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PROJEKTET

Landstinget i Jönköpinhgs län
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Vandalorum/Konstpedagogiskt centrum
* Projektets namn (Ange ett projektnamn som syftar på ändamålet och gör att projektet kan identifieras.)

2012-09-01

* Planerat startdatum (ÅÅÅÅMMDD. Om startdatum inte är 
bestämt, ange ett troligt startdatum.)

2014-12-21

* Söker bidrag från Kulturrådet, kronor (Om projektet är 
flerårigt, ange det belopp som söks för detta år.)

500.000,00

Syftet med denna ansökan är att bidra till att utveckla Vandalorums pedagogiska profil och i förlängning att etablera ett
konstpedagogiskt centrum i regionen.

•	För att främja diskussioner och förstärka kunskapsförmedlingen inom bild- och formområdet till olika grupper över hela Jönköpings
län.

•	För att stimulera konstnärlig utveckling ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

•	För att stärka bildkonstens position i länet.

Bakgrund (se bilaga)

Genom att tydliggöra den pedagogiska identiteten kan Vandalorum komma att spela en viktig roll i att förstärka
kunskapsförmedlingen inom bild- och formområdet till olika grupper över hela Jönköpings län och i regionen.

Hur kan ett konstpedagogiskt centrum ser ut? Vad har det för funktion? Hur förhåller det sig till konsten, till världen? Skall man se
Vandalorum som en konsthall som har en pedagogisk verksamhet kopplad till sin ordinarie verksamhet? Eller skall man se
Vandalorum som en plats för att hämta inspiration och information om konsten? Eller kan man se hela Vandalorum som ett
pedagogiskt verktyg, en verksamhet som använder sig av konsten för att undersöka hur vi bättre kan förstå den värld vi lever i?
Dessa frågor vill Vandalorum gärna lyfta: pedagogiken och konsten ur ett samhällsperspektiv.

Landstinget ser också samverkan mellan det offentliga och privata som något positivt. Tanken att utveckla högskole- och andra
utbildningar på Vandalorum ser vi som en resurs för länet, något som kan bidra till verksamhetens långsiktiga ekonomiska
hållbarhet.

Idén att bygga upp ett konstpedagogiskt centrum på Vandalorum relaterar också tydligt till flera av målsättningarna i kulturplanen
för det prioriterade bild- och formområdet och också för utvecklingen av regional samverkan. (Se övriga upplysningar och bilaga).

* Ange syfte och mål för det planerade projektet. Bifoga gärna en projektplan (se Anvisningar för ansökan). (Max 2000 tecken, fler 
kan ej sparas)

* Är projektet ett flerårsprojekt? Ja Nej

Fält markerade med * är obligatoriska

* Planerat slutdatum (ÅÅÅÅMMDD. Om slutdatum inte är 
bestämt, ange ett troligt slutdatum.)

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

årAnsökan avser år 1 2 3 av totalt 2 3
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Vandalorum bygger på en stark samhällsnärvaro. Den utställningsverksamhet som
bedrivs fungerar på flera plan. Nivån ska hålla för en utmanande akademisk workshop
men ska också nå den som inte har någon större erfarenhet av konstinstitutioner. Detta
spann uppnås genom de ämnen utställningarna berör. Tillgängligheten är stor även på
ett fysiskt plan. Genom att verka på och visa engagemang för den plats och region
Vandalorum finns i vill Vandalorum samverka med de människor som lever där. Det
innebär bl.a. att tillvarata de kunskaper som finns i form av bakgrund, språk, arbete
m.m. så att dessa kan komma till uttryck i den verksamhet som bedrivs inom
Vandalorum.

* Beskriv huvudsaklig målgrupp för projektet och olika typer av effekter som projektet förväntas leda till för olika målgrupper. 
Beskriv på vilket sätt ni i genomförandet beaktar att människor har olika förutsättningar och möjligheter att ta del av projektet - med 
utgångspunkt i till exempel kön, ålder, utbildning, funktionsnedsättning, kulturell och etnisk bakgrund. (Max 1000 tecken, fler kan ej 
sparas)

Landstinget i Jönköpinhgs län
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

PROJEKTET fortsättning Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* Beskriv kortfattat hur projektet ska genomföras. (Max 2000 tecken, fler kan ej sparas)

Stödet delas upp i två delar. Den första delen (år 1) används för att stärka Vandalorums arbete med att undersöka och
vidareutveckla den pedagogiska profilen genom att:

1.	Undersöka och etablera konkreta former för samarbeten med högskolor, andra konstnärliga utbildningar och skolor i länet och
regionen.

2.	Att ta fram en avsiktsförklaring och detaljplan för arbetet med att bygga upp ett pedagogiskt centrum för samtidskonst i länet.

Den andra delen (år 2) ges för kostnader med att sjösätta satsningen för ett pedagogiskt centrum enligt ovan nämnda
avsiktsförklaring och detaljplanering.

Vandalorum och utbildning
En av Vandalorum utsedd person kommer att ha som sin huvuduppgift att etablera former för samarbeten med högskolor,
konstutbildningar och näringslivet i regionen och nationellt samt presentera en detaljplan för utformningen av de konstpedagogiska
metoderna som skall tillämpas och utvecklas.

Design och näringslivet
Den region i vilken Vandalorum är beläget är känd för sin designtradition och entreprenörsanda, därför bör man även undersöka
och exemplifiera möjligheten till industriell produktion kopplad till en konstnärlig och kreativ verksamhet och utbildning.
Vandalorums förhållningssätt är att konst, konstnärlig gestaltning och skapande är förutsättningar för en stark utveckling inom alla
samhällsområden. Kunskapen om sambandet mellan konst, design och utbildning är av vikt för näringslivet, den offentliga sektorn
och som en utgångspunkt för meningsfulla samtal. Det är centralt att det även i regioner utanför storstäderna ges stimulans och
intellektuella utmaningar för att attrahera och bibehålla kreativitet och talang i samhället.

Artists-in-residency
Landstinget i Jönköpings län och Region södra Småland har påbörjat ett arbete för att etablera ett ambitiöst artists-in-residency-
program. Landstinget ser gärna också att Vandalorum undersöker kopplingar och former för att samverka kring ett artists-in-
residency program ur ett pedagogiskt perspektiv.
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Landstinget i Jönköpinhgs län
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

PROJEKTET fortsättning Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Beskriv projektets innehåll år två och/eller år tre om det är ett flerårigt projekt. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas)

År 1 används för att problematisera och undersöka Vandalorums pedagogiska profil. I
arbetet med detta bör konkreta former för pedagogiska samarbeten undersökas med
exempelvis högskolor, folkhögskolor, skolor, näringslivet och landstingets artist-in-
residency-program m.m. En avsiktsförklaring och detaljplanering tas fram.

Under år 2 sjösätts arbetet med att bygga upp ett konstpedagogiskt centrum enligt
avsiktsförklaringen och detaljplaneringen.

Utbildningssidan är viktig inom Vandalorum. Vandalorum samarbetar idag med bl.a. HDK, Göteborg,
Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar, Jönköpings Tekniska Högskola samt Dansk Designskole i
Köpenhamn. Samarbetet har skett i form av ett antal workshops på magisternivå. Vid några av dessa
har också studenter från Chalmers och Konstfack medverkat. Vandalorum undersöker möjligheten
att inrätta en professur (halvtid) för att kontinuerligt bedriva utbildningsverksamheten på denna nivå.

Intresset för utbildningsdelen från universitet och regionens näringsliv är påtaglig.  Näringslivet har
också aktivt deltagit i de workshops och seminarier som genomförts. Vandalorum har exemeplvis
genomfört ett nordiskt seminarium ”Inre och yttre tillväxt” där skribenter, konstnärer, museichefer och
näringsliv medverkade. Ett nytt internationellt seminarium planeras inför 2013.

* Redovisa planerade respektive befintliga samarbetspartners samt beskriv samarbetet. Ange särskilt eventuella planerade 
respektive befintliga internationella/interkulturella samarbetspartners samt beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas)

Vandalorums pedagogiska inriktning ska kunna genomföras med olika åldrar och med
olika erfarenhet och kunskapsnivåer. För de minsta planeras en mobil verkstad att
kunna flyttas runt i utställningsrummen. Deltagaren skall vara mitt i utställningarna.
Utifrån den rikt varierade samlingen och utställningsverksamheten kan
problematiseringar göras och varieras helt efter önskemål och nivå. (se bilaga)

* Beskriv möjligheter till delaktighet och eget skapande för målgruppen. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas)
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Landstinget i Jönköpinhgs län
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Satsningen skall följas upp och utvärderas efter år 1 och 2. Ansvaret med
återrapportering och verifikation ligger av naturliga skäl hos Vandalorum. Landstinget
återrapporterar vidare till Kulturrådet.

* Beskriv hur projektet ska följas upp och utvärderas samt vilka möjligheter det kommer att finnas för andra att ta del av projektets 
resultat. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas)

PROJEKTET fortsättning Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Integerat med tanken om att utveckla ett pedagogisk konstcentrum är att ge utrymme
och att ta hänsyn i de kreativa processerna till olika behov, förutsättningar och
möjligheter.

* Lista och analysera potentiella hinder för att ni når projektets mål, samt vilken beredskap ni har att undanröja dessa
hinder. Relatera i er analys till att människor har olika behov, förutsättningar och möjligheter. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas)

* Beskriv hur ni planerar att integrera projektet i den löpande verksamheten. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas)

De kontakter som idag redan finns inom utbildningssidan ska fördjupas och tydliggöras.
Regionens grundskolor har löpande uppdateringar via skolans intranet. Att
Vandalorums pedagogiska program redan vid läsårets början finns med i lärarnas
planering är viktigt – detta från grundskolan t.o.m. gymnasiet. Utvecklingen av de
konstpedagogiska modellerna skall finnas med och genomsyra hela Vandalorums
verklsamhetsplanering.
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Landstinget i Jönköpinhgs län
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Redovisa belopp från samtliga finansiärer samt den egna insatsen. "Summa intäkter" och "Summa kostnader" ska  vara lika 
stora. Ange samtliga belopp i hela kronor.

* Bidrag från Kulturrådet

* Övrigt statligt bidrag

* Övrigt statligt bidrag

* Övrigt statligt bidrag

* Bidrag från 
landsting/region

* Bidrag från kommun

* EU-bidrag

* Övriga bidrag

* Övriga bidrag

* Övriga intäkter

* Egen insats

* Summa intäkter

0

0

0

500.000

100.000

0

0

0

0

1.000.000

2.100.000

Finansiär/delpost Kronor
* INTÄKTER

500.000

* KOSTNADER

1.450.000

250.000

150.000

250.000

0

0

Kostnadspost Kronor

* Summa kostnader 2.100.000

EKONOMISK KALKYL

Vandalorum

* Lönekostnader (inklusive 
sociala avgifter)

* Marknadsföringskostnader

* Administrativa kostnader

* Övriga kostnader

* Övriga kostnader

* Övriga kostnader

Fält markerade med * är obligatoriska

(Denna uppgift hämtas automatiskt från "Söker 
bidrag från Kulturrådet, kronor" på sidan 3.)

(Summering sker automatiskt)

(Summering sker automatiskt)

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Status

Ange status...

Ange status...

Ange status...

Ska sökas/sökt

Ska sökas/sökt

Ange status...

Ange status...

Ange status...
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Landstinget i Jönköpinhgs län
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Kopplingen till den regionala kulturplanen:

Projektet med att bygga upp ett konstpedagogiskt centrum på Vandalorum relaterar tydligt till
flera av målsättningarna i kulturplanen för det prioriterade bild- och formområdet.

Se bilaga för utförlig projektbeskrivning.

Övriga upplysningar (Max 500 tecken, fler kan ej sparas)

ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

På Kulturrådets hemsida specificeras den information Kulturrådet behöver för att bedöma ansökan. Här vill vi att du anger formen på 
samtliga bilagor som bifogas ansökan, oavsett vi begärt dem eller inte. Detta underlättar vår möjlighet att behålla kopplingen mellan 
ansökan och bilagorna.

* Jag avser att komplettera ansökan med: 

Ja Nej- digital/-a bilaga/-or

- bilaga/-or som inlämnas/skickas till Kulturrådet

CD/DVD

Papper

Ja Nej

Bilagorna som inlämnas/skickas inkommer på följande media:

Ytterligare media

När ansökan sparas tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När ansökan skickas in startar steg 1 av 3. I steg 3 får ni ert ärendenummer på skärmen. Det är viktigt att ni inte stänger fönstret 
förrän ni fått den bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett bekräftelsemail till inloggad kontaktperson med ärendenummer, ansökan i 
PDF-format och eventuella digitala bilagor. 



Bilaga 
ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG   
Vandalorum / Konstpedagogiskt centrum 
 
 
 
Syfte och mål  
 
Syftet med vår ansökan är att bidra till att utveckla Vandalorums pedagogiska profil och 
i förlängningen att etablera ett konstpedagogiskt centrum i regionen.  
 

• För att främja diskussioner och förstärka kunskapsförmedlingen inom bild- och 
formområdet till olika grupper över hela Jönköpings län. 

 
• För att stimulera konstnärlig utveckling ur ett regionalt, nationellt och 

internationellt perspektiv. 
 

• För att stärka bildkonstens position i länet.  
 
 
Bakgrund 
 
I de diskussioner som pågått under senare tid hos konstintresserade, konstutövare och 
institutioner i länet har det tydligt framgått att det finns ett stort behov av att höja 
profilen för bild- och formområdet i länet och inte minst för samtidskonsten. 
 
Konsten agerar med och definieras idag av helt andra förutsättningar än den gjorde för 
bara några år sedan. I dag är konsten mer samhällsengagerad och undersökande, där 
formerna ofta är flytande och processinriktade. Men kanske viktigare än så är att 
konsten idag producerar olika former av kunskaper som vi måste bli bättre på att ta 
tillvara. 
Idag behöver det inte nödvändigtvis vara samma publik som besöker olika konst- 
utställningar, utan besökare styrs allt mer av de frågor och ämnen som bild- och 
formkonsten tar upp. Därmed har konsten möjlighet att beröra en mångfald av frågor 
och engagera en bredare publik än tidigare. Men för detta krävs ett pedagogiskt arbete 
och ett pedagogiskt perspektiv. 
 
Arbetet med att initiera och driva genomgripande förändringar inom bild- och 
formområdet har påbörjats på olika sätt i Jönköpings län och det finns en stor vilja att 
utveckla konsten i länet. Jönköpings län har flera aktörer inom bild- och formområdet, 
men innan Vandalorum invigdes fanns det ingen institution som arbetade uteslutande 
med samtidskonsten. Därför spelar Vandalorum idag en mycket viktig roll i länet med 
arbetet med att stimulera konstnärlig utveckling både ur ett regionalt men också 
nationellt och internationellt perspektiv.  
 



Genom att tydliggöra den pedagogiska identiteten kan Vandalorum komma att spela en 
viktig roll i att förstärka kunskapsförmedlingen inom bild- och formområdet till olika 
grupper över hela Jönköpings län och i regionen. 
 
Hur kan ett konstpedagogiskt centrum ser ut? Vad har det för funktion? Hur förhåller 
det sig till konsten, till världen? Skall man se Vandalorum som en konsthall som har en 
pedagogisk verksamhet kopplad till sin ordinarie verksamhet? Eller skall man se 
Vandalorum som en plats för att hämta inspiration och information om konsten? Eller 
kan man se hela Vandalorum som ett pedagogiskt verktyg, en verksamhet som 
använder sig av konsten för att undersöka hur vi bättre kan förstå den värld vi lever i? 
Dessa frågor vill Vandalorum gärna lyfta: pedagogiken och konsten ur ett 
samhällsperspektiv. 
 
Landstinget ser också samverkan mellan det offentliga och privata som något positivt. 
Tanken att utveckla högskole- och andra utbildningar på Vandalorum ser vi som en 
resurs för länet, något som kan bidra till verksamhetens långsiktiga ekonomiska 
hållbarhet.  
 
Idén att bygga upp ett konstpedagogiskt centrum på Vandalorum relaterar också tydligt 
till flera av målsättningarna i kulturplanen för det prioriterade bild- och formområdet och 
också för utvecklingen av regional samverkan. (Se övriga upplysningar). 
 
 
Projektets genomförande  
 
För att effektivt undersöka och utveckla ett konstpedagogiskt centrum krävs särskilt 
motiverad personal och kompetens. Landstinget vill genom denna ansökan ge ett 
bidrag till Vandalorum för att grundligt utreda, undersöka och skapa förutsättningar för 
att ta fram en handlingsplan för etablerandet av ett pedagogiskt centrum för 
samtidskonst i länet. Att ta fram en strategi, att undersöka kopplingar till utbildningar 
och forskning, och inte minst att problematisera pedagogiken.  
Landstinget föreslår att stödet delas upp i två delar. Den första delen (år 1) används för 
att stärka Vandalorums arbete med att undersöka och vidareutveckla den pedagogiska 
profilen genom att: 

 
1. Undersöka och etablera konkreta former för samarbeten med högskolor, 

andra konstnärliga utbildningar och skolor i länet och regionen. 
  

2. Att ta fram en avsiktsförklaring och detaljplan för arbetet med att bygga upp 
ett pedagogiskt centrum för samtidskonst i länet. 

 
Den andra delen (år 2) ges för kostnader med att sjösätta satsningen för ett 
pedagogiskt centrum enligt ovan nämnda avsiktsförklaring och detaljplanering. 
 
 



Vandalorum och utbildning 
 
En av Vandalorum utsedd person kommer att ha som sin huvuduppgift att etablera 
former för samarbeten med högskolor, konstutbildningar och näringslivet i regionen och 
nationellt samt presentera en detaljplan för utformningen av de konstpedagogiska 
metoderna som skall tillämpas och utvecklas.  
 
Design och näringslivet 
Den region i vilken Vandalorum är beläget är känd för sin designtradition och 
entreprenörsanda, därför bör man även undersöka (som en del i ett pedagogisk 
perspektiv) och exemplifiera möjligheten till industriell produktion kopplad till en 
konstnärlig och kreativ verksamhet och utbildning. Vandalorums förhållningssätt är att 
konst, konstnärlig gestaltning och skapande är förutsättningar för en stark utveckling 
inom alla samhällsområden. Kunskapen om sambandet mellan konst, design 
ochutbildning är av vikt för näringslivet, den offentliga sektorn och som en 
utgångspunkt för meningsfulla samtal. Det är centralt att det även i regioner utanför 
storstäderna ges stimulans och intellektuella utmaningar för att attrahera och bibehålla 
kreativitet och talang i samhället. 
 
Artists-in-residency 
Landstinget i Jönköpings län och Region södra Småland har påbörjat ett arbete för att 
etablera ett ambitiöst artists-in-residency-program. Landstinget ser gärna också att 
Vandalorum undersöker kopplingar och former för att samverka kring ett artists-in-
residency-program ur ett pedagogiskt perspektiv. 
 
 
Målgrupp 
 
Vandalorum bygger på en stark samhällsnärvaro. Den utställningsverksamhet som 
bedrivs fungerar på flera plan. Nivån ska hålla för en utmanande akademisk workshop 
men ska också nå den som inte har någon större erfarenhet av konstinstitutioner. Detta 
spann uppnås genom de ämnen utställningarna berör. Tillgängligheten är stor även på 
ett fysiskt plan. Genom att verka på och visa engagemang för den plats och region 
Vandalorum finns i vill Vandalorum samverka med de människor som lever där. Det 
innebär bl.a. att tillvarata de kunskaper som finns i form av bakgrund, språk, arbete 
m.m. så att dessa kan komma till uttryck i den verksamhet som bedrivs inom 
Vandalorum.  
  
Lika viktigt är att ta in och påvisa nationella och internationella strömningar.  
Vandalorum innehåller också Smålands Konstarkivs utställningsverksamhet och 
betydande samling (bl.a. Sveriges största Vera Nilsson-samling). Denna verksamhet 
erhåller årligen 1,5 milj kr i bidrag från Värnamo Kommun, Jönköpings läns landsting 
och Landstinget i Kronoberg (genom Regionförbundet Södra Småland).  
Med stöd av Framtidens Kultur och Torsten Söderbergs Stiftelse, Göteborg, har 
samlingen nu kunnat göras tillgänglig för såväl allmänhet som studenter. Detta dels 



genom att hela samlingen digitaliserats och dels genom Studiearkivet, ett arkivsystem 
där verken är synliga och sökbara. Att på detta sätt kunna studera en teknink, en tid 
eller ett specifikt konstnärskap är av vikt och värde och kan utnyttjas av många 
målgrupper.  
 
 
Delaktighet  
 
Vandalorums pedagogiska inriktning ska kunna genomföras med olika åldrar och med 
olika erfarenhet och kunskapsnivåer. För de minsta planeras en mobil verkstad att 
kunna flyttas runt i utställningsrummen. Deltagaren skall vara mitt i utställningarna. 
Utifrån den rikt varierade samlingen och utställningsverksamheten kan 
problematiseringar göras och varieras helt efter önskemål och nivå.  
 
 
Samarbetspartners 
 
Utbildningssidan är viktig inom Vandalorum. Vandalorum samarbetar idag med bl.a. 
HDK, Göteborg, Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar, Jönköpings Tekniska Högskola samt 
Dansk Designskole i Köpenhamn. Samarbetet har skett i form av ett antal workshops 
på magisternivå. Vid några av dessa har också studenter från Chalmers och Konstfack 
medverkat. Vandalorum undersöker möjligheten att inrätta en professur (halvtid) för att 
kontinuerligt bedriva utbildningsverksamheten på denna nivå. 
 
Intresset för utbildningsdelen från universitet och regionens näringsliv är påtagligt.  
Näringslivet har också aktivt deltagit i de workshops och seminarier som genomförts. 
Vandalorum har exemeplvis genomfört ett nordiskt seminarium ”Inre och yttre tillväxt” 
där skribenter, konstnärer, museichefer och näringsliv medverkade. Ett nytt 
internationellt seminarium planeras inför 2013. 
 
 
Utvärdering 
 
Satsningen skall följas upp och utvärderas efter år 1 och 2. Ansvaret med 
återrapportering och verifikation ligger av naturliga skäl hos Vandalorum. Landstinget 
återrapporterar vidare till Kulturrådet. 
 
 
Kopplingen till den regionala kulturplanen 
 
Projektet med att bygga upp ett konstpedagogiskt centrum på Vandalorum relaterar 
tydligt till flera av målsättningarna i kulturplanen för det prioriterade bild- och 
formområdet. 
 

• Med sitt tydliga pedagogiska format förstärker projektet kunskapsförmedlingen 



inom bild- och formområdet i hela länet. 
 

• Konstnärliga och utvecklingsmässiga referenspunkter stärks ur ett regionalt, 
nationellt och internationellt perspektiv och hänsyn tas till regional samverkan 
mellan konstaktörer i en större geografi än Jönköpings län.  

 
• Insatserna stärker konstens position i länet samt stärker förutsättningarna för 

internationellt utbyte och därmed utvecklas länets internationella kontaktytor. 
 

• Att synliggöra bild- och formområdets regionala strukturer och aktörer. 
 

• Projektet syftar till att stimulera samverkan mellan de fria aktörerna, institutionerna 
och kommunerna.  

 
• Stimulera konstnärlig utveckling både hos allmänhet och för konstnärer. 
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Arende
Andra fbrdehling av utvecklingsbidrag till regioner och landsting samt reg-

ionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regionala mu-

seer 2012, som ingar i Kultursamverkansmodellen

Sbkande
Se beslutsbilaga 2

Kulturrddets beslut
Statens kulturrad beviljar utvecklingsbidrag enligt beslutsbilaga I. Totalt
beviljat belopp vid denna tordelning ar 13 225 000 kronor.

Utbetalning av bidraget sker till det plus- eller bankgiro som respektive bi-

dragsmottagare har angett.

En ansbkan fran Region Halland (dnr KUR 2012/4281) bordlaggs och be-

reds i sleirskild ordning.

Gvriga ansbkningar om bidrag avslas.

Bidraget ar Rsrenat med sarskilda villkor, se beslutsbilaga 3.

Ansbkningar
Vid detta ansbkningstillfaille har det inkommit 68 ansbkningar. Dessutom
prbvas i denna Rirdelning tva ansbkningar, Region Vdsterbotten (dnr KUR
2012/ 1488) och Region Gotland (dnr KUR 2012/ l 541), som bordlades vid
den Forsta fordelningen 2012 (GD 2012:109). En ansbkan vardera fran Go-

teborgsoperan (dnr KUR 2012/4287) och Goteborgs Stadsteater/Backa
T eater (dnr KUR 2012/43 14) har beslutats i siirskild ordning. Det ansbkta

beloppet for de 68 ansbkningar som prbvas i derma fordelning uppgar till
32 960 848 kronor.

Ansbkningar har inkommit fran 15 av de 16 lan som ingar i Kultursamver-

kansmodellen varav ll fran Vastra Gbtaland, 8 fran Viisterbotten, 7 fran
vardera Gstergbtland och Kalmar, 6 Iran Skiine samt 5 vardera fran Hal-

lands och Vastemorrlands lan. I bvrigt har det inkommit mellan en och tre
ansbkningar vardera fran de lan som ansbkt om bidrag. Av ansbkningama

kommer 49 fran kulturinstitutioner eller andra aktbrer och resterande 19 fran

regionereller landsting.

Statens kulturrfid Box Q7215, 102 53 Stockholm Besbk: Borgvagen 1
- 5

Tel: 08 519 Q64 00 Fax: 08 519 Q64 99 E-post: kulturradet@kulturradetse Webbplats:www.kulturrade'E.se
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Av ansbkningama galler 19 stycken utveckling av museiverksamhet, 16 bild
och fonn, 6 teater och 5 musik respektive dans. Av 17 aterstaende ansbk-

ningar galler 12 bvergripande eller (5vriga icke konstomradesspecitika ut-

vecklingsprojekt. Resterande ansbkningar avser arkiv- eller biblioteksverk-

samhet.

Parallellt med detta beslut fattas avon beslut om utvecklingsbidrag till reg-

ional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musik-

institutioner (dm KUR 2012/4215) samt till regionala museer (dm KUR
2012/4399) for de lan som inte omfattas av kultursamverkansmodellen.

lirendets beredning
Arendet har beretts inom Kulturradets kansli. I beredningen har synpunkter
inhamtats fran Samverkansradets parter gallande de projekt som rbr arkiv
och hemslbjd. Samtliga landsting och regioner har infom1erats om ansbk-

ningama fran janet samt erbjudits mbjlighet till dialog kring utvecklingsfra-

gor.

Ska! fbr beslutet

Tilliimplig reglering
Kulturradet disponerar under budgetaret 2012 medel fbr fordelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet under anslag 1:6 ap.l Bidrag till
regional kulturverksamhet.

Kulturradet beslutar om fbrdelning av detta statsbidrag till landstingen re-

spektive Gotlands kommun med stbd av lag (2010:1919) om fbrdelning av
vissa statsbidrag till regional kultmverksamhet samt i enlighet med forord-

ningen (2010:2012) om fbrdelning av vissa statsbidrag till regional kultur-

verksamhet.

Enligt fbrordningen (2010:2012) om fbrdelning av vissa statsbidrag till reg-

ional kulturverksamhet far Kulturradet besluta om tidsbegransade bidrag till
strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Tidsbegriinsade ut-

vecklingsbidrag far endast lamnas till sadan verksamhet som ocksa far bi:
drag fran landsting, kommun eller annan huvudman. Vid fbrdelning av tids-

begransade utvecklingsbidrag ska Kulturradet sarskilt beakta de nationella
kulturpolitiska malen som rbr kvalitet, konstnarlig fomyelse och tillganglig-

het till kulturutbudet.
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De landsting och regioner som ingar i Kultursamverkansmodellen air enligt
lag (2010:1919) om Rirdelnjng av vissa statsbidrag till regional kulturverk-

samhet berattigade att sbka utvecklingsbidrag enligt Rirordningen
(2010:2012) om fordelning av vissa statsbidrag till regional kultnrverksam-

het. Detsamma galler iiven kulturinstitutionema i dessa lan.

Utgfingspunkter fiir bediimningen
Andamalet for fbrdelningen av statsbidraget ar enligt 6 Q i ovan nsmnda
fsrordning (2010:2012) om iiirdelning av vissa statsbidrag till regional kul-

turverksamhet att bidra till att de nationella kulturpolitiska malen uppnas
samt ge ('Skade mbjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

I fbrordningen (2012:5 15) med instruktion fbr Kulturradet anges att myn-

digheten sarskilt ska verka fbr konstnarli gt och kultuipolitiskt vardefull ut-

veckling inom verksamheter som rbr regional kulturverksamhet. Vidare ska
Kulturradet integrera ett jamstalldhets-, mangfalds- och bam och ungdoms-

perspektiv samt avon fiamja ett intemationellt och interkulturellt utbyte och
samarbete i sin verksamhet.

Av Kulturradets regleringsbrev for 2012 framgar alt regeringens kulturpoli-

tiska prioriteringar under mandatperioden ar bams och ungas ratt till kultur,
kulturaw fbr framtiden samt fbrbattrade villkor for den nyskapande kul-

turen.

Vidare framgar det av regleringsbrevet att den sarskilda forstarkningen av
anslag 1:6 med 25 miljoner kronor for 2012 (totalt 75 miljoner kronor under
2012- 2014) ska anvandas till bidrag for fomyelse och utveckling av konst-

narliga uttryck samt nydanande salt att sprida och tillgangliggbra kulturen.

Kulturradet vager i sin bedbnming avon in den regionala och kommunala
medfinansieringen vilket kan avspeglas i nivan pa det beviljade stbdet.

F lerdriga projekt
Kulturradet har enligt budgetlagen inte nagon mbjlighet alt gora utfistelser
for mer an ett ar i taget vilket medfbr att myndigheten varje ar maste gora en
ny prbvning Elven av de flerariga projekten. Fbr de flerariga projekten galler
darfur att sbkande arligen maste ansbka om medel for dessa.

Kultm-radet kan konstatera att det i flera av de beviljade proj ekten firms pla-

ner pa alt sbka vasentligt hbgre stbd fbr kommande ar. Kulturradet har en-

bart tagit stallning till det belopp som sbks for iimevarande ar.
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Bediimning
Kulturradet liar, i enlighet med fbrordningen, prioriterat ansbkningar gal-

lande projekt av strategisk och nationell betydelse som beaktar de nationella
kultmpolitiska malen som rbr kvalitet, konstniirlig Rimyelse och tillganglig-

het till kultnrutbudet.

Med nationell betydelse avser KultLu-radet projekt som hat effekter som
striicker si g utbver den re gionala betydelsen av projektet, exempelvis pro-

jekt som ar metodutvecklande eller projekt som kan utveckla den nationella
infrastnikturen inom kulturomradet.

Kulturradet kan konstatera att det har inkommit ansbkningar som enligt
myndighetens bedbmning syftar till alt uppfylla organisationemas ordinarie
uppdrag. Enligt Kulturradet bbr derma typ av utvecklingsprojekt tinansieras
inom ramen fzir verksamhetsbidragen.

Av de 34 beviljade ansbkningarna avser ll museiomradet, 9 bild- och
fonnomradet saint 5 teateromradet. Gvriga aterfinns inom musik-, arkiv-,

och dansomradena eller ar av konstomradesbvergripande karaktar.
I syfte att framja nydanande salt att sprida och tillgangliggbra kulturen samt
fbmyelse och utveckling av konstnarliga uttryck prioriterar Kulturradet
bland annat projekt som stalker infrastrukturen inom bild- och formonmidet
och den professionella dansen, ar av interkulturell karaktar, friimjar interreg-

ionalt samarbete, stalker fbrutsattningama for konstniirligt utvecklingsar-

bete, samt projekt som syftar till att framja delaktighet och tillganglighet till
kulturlivet. Kultmradet vill sarskilt fiista uppmarksamhet pa fjljande projekt
som exempel pa ovanstaende prioriteringar.

Region Halland beviljas medel for projektet "Kulturresidens - platser tor
mbten inom professionellt konstnarligt skapande". Projektet syftar till att
utveckla en ny modell, en mobil infiastruktur for konstnarligt skapande och
mbten med publik. Kulturradet bedbmer att projektet genom samverkan
mellan kommuner, kulturskapare och arrangbrsled kan bidra till nya salt att
sprida och tillgangliggtira kulturen. Genom alt erbjuda goda villkor for
konstnarligt skapande och tvarkulturella mbtesplatser bedbms projektet avon
framja fbmyelse och utveckling av konstnarliga uttryck.

Bird och form
Regionjbrbundet Sddra Smriland beviljas medel for att utveckla bild- och
fonnomradet. Kulturradet bedbmer alt Regionfbrbundet S&dra Smciland ge-

nom projektet gbr en ambititis insats for alt skapa ett konstliv med bredd och
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spets tillgangligt for alla. Metoden ar att starka infrastrukturen inom bild-

och fonnomradet och arbetet genomfors genom att samla lanets aktbrer fbr

att gemensamt utveckla olika insatser. Lansbverskridande projekt har eta-

blerats och tillsarmnans med de insatser som gbrs i angransande lan inom

bild och fonnomradet, kommer tillgangligheten och mbj ligheten alt uppleva

konst av hbg kvalitet att 6ka patagligt.

Landstinget i Jankapings ldn beviljas medel for proj ektet "Vandalorum -

Konstpedagogiskt centrum". Sytftet med projektet ar alt utveckla ott konst-

pedagogiskt centrum med baring pa hela Jbnkbpings lan. Under projektet
utvecklas samarbeten med hbgskolor, konstarliga utbildningar och skolor.
Genom samarbeten med bl.a. Kronoberg kommer ett artist in residence-

program alt etableras. Genom att etablera starka samarbeten med bl.a. hog-

skolesektom finns goda fbrutsattningar for alt det konstpedagogiska arbetet
komrner att halla hb g kvalitet och att bildkonstomradet markbai1 Rirstarks i

reg1onen.

The Glass Factory beviljas medel for art utveckla en "glaspedagogik" fbr
bam och unga, vilken ska starka kunskapen om glas och starka kreativitet,
nylikenhet och delaktighet. Museet kommer att arbeta och utveckla metodi-

ken i samspel med skolan. Glasmuseet som bara ftmnits nagra ar har hbga
ambitioner och goda fbrutsattningar att utveckla nya pedagogiska metoder.
Museet ar en del i det generella utvecklingsarbete inom bild- och fomi om-

radet som gbrs inom det egna och i angransande lan.

Hallands konstmuseum genomgar en Rirvandling fran att ha varit ett kultur-

historiskt museum till att bli ett profilerat konstmuseum. Museet arbetar
aktivt fbr att etablera sig som resurscentrum fbr konst. Baeitlingstiftelsens
omfattande konstsamling ska bvei1as av Hallands konstmuseum samtidigt
som man fbrvarvar fotografen Lennai1 Olssons sainling. Ombildningen av
museet ar enligt Kulturradets bedbmning unik bland landets regionala mu-

seer och fbrutsattningarna art skapa en bkad uppmarksamhet och tillgang-

lighet till bild och fonnomradet ar goda. Museets behov av kompetensfbr-

starkning inom konstomradet ar stor och Kulturradets bifall avser finansie-

ring av anstallningen av en kompetent konstvetare som projektledare tor
museets utvecklingsarbete.

Dans
Regionfarbundet sadra Smdland beviljas medel for utveckling av den pro-

fessionella dansen. Projektet syftar bland annat till konstnarlig utveckling

och fbrstarkt infrastruktur, med ott tydli gt fokus pa den unga publiken. Det
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ar Kulturradets bedbmning alt projektet kan leda till alt 6ka tillgangli gheten
till danskonst av hbg kvalitet och starka den nationella iufrastrukturen for
den professionella dansen.

Region Halland beviljas medel fbr att genom Dansnat Sveriges parter ut-

veckla en modell for samproduktion. Kulturradet bedbmer att proj ektet, utc-

ver att bidra till tomyelse och bkad tillganglighet inom dansomradet, avon
kan bidra till att en modell fbr interregionalt samarbete inom andra konst-

omraden och med andra aktbrer utvecklas.

Interkulturellt
Gstergotlands museum bevil jas medel for alt skapa mbten mellan ensam-

kornmande flyktingbam och andra ungdomar i syfte att bryta segregationen,
utveckla spraket och kreativitet och darigenom kunna vara delaktiga i kul-
turliv och i forlangningen i demokratiprocesser. Bamen far mbjlighet att
beratta sina historier pa individuell niva vilket ocksa ger mer nyanserad bild.
Ungdomamas berattelser ska mynna ut i en utstallning, dagens kulturarv ar
mangkulturellt. Avsikten med projektet ar att verka for en bkad tolerans och
respekt for olika kulturer och individer.

Orebro ldns museum beviljas medel for projektet "Att stbra homogenitet".
Projektet har det bvergripande syftet att anvanda kulturarv sa att det stalker
ett socialt hallbart samhalle genom att ge plats for berattelser, minnen och
erfarenheter som det rader underskott pa i museiarbetet och som hamnat
utanfbr det traditionella, homogena kulturarvet, bl.a. det romska. Museer
och andra kulturaktbrer har i sammanhanget ett stort ansvar, inte minst nair

fortryck och diskriminering tiger nun med hanvisning till kultur och kultur-

arv. Projektets arbetssatt innebar alt marmiskor engageras i berattandet av en
fbr dem sjalva angelagen historia, ali museet vidgar silt kontaktnat och pa
ett tydligt salt markerar samhallsansvar.

Interregionalt
Region Vdsterbotten beviljas medel fbr att, tillsamrnans med landsting och
regioner saint lansteatrarna i de fyra nordliga lanen och Giron Sami Teahter,
utveckla ett tumbstbd. Kulturradet bedbmer att projektet kommer alt bka
tillgangen till och mangfalden av teater for publiken i de fyra linen.

Dartill beviljas V(isterbottensteatern medel for ett samarbetsprojekt med
lansteatrarna i Vastemorrlands. Jamtlands och Noirbottens lan saint Giron
Sami Teahter infer kulturhuvudstadsaret 2014. Kulturradet bedbmer att ett

6(9)
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fordjupat samarbete kan bidra till konstnarlig fbmyelse och utveckling samt
bkad kvalitet och kunskapsbverfbring.

Smcilands Musik & Teater beviljas stbd fbr genomforandet av "Scenkonstbi-

ennalen 2013". Biennalen ar en utveckling av de tidigare biennalema for
teater respektive dans och innefattar nu avon musikteateromradet. Kulturra-

det bedbmer alt biermalen ar av stor betydelse fbr det svenska scenkonstli-

vets utveckling da man presenterar produktioner fran saval institutioner som
fran fria aktbrer och, Rirutom Rjrestallningar, arrangerar workshops, semi-

narier. debatter m.m.

T illgdnglighet och delaktighet
Musik i Syd beviljas medel for projektledning i arbetet med att utveckla kva-

litativa digitala scener och virtuella produktionsmiljber for regionens musik-

liv. Projektet syftar till att Rilja den ftirandring av konsmntionsmbnster for
musiklyssnande som nu sker och att erbjuda nya salt for publiken att ta del
av hbgkvalitativ musik. Kultmradet bedbmer att proj ektet ar nyskapande
och ser positivt pa att den regionala musikverksamheten samarbetar med det
fria kulturlivet och kreativa naringar i syftet att tillhandahalla nya scen- och
konsertfonner.

Fdreningsarkivet ijbimtlands ldn beviljas medel fbr att utveckla metoder fbr
att tillvarata och sakra material fran rbrelser, verksamma i samtiden, som
inte bedrivs i traditionell Rireningsfonn. Kulturradet bedbmer att projektet
ar nyskapande och kan bidra till bkad kvalitet och tillganglighet.

Goteborgs Stadsteater beviljas medel for proj ektet "Run for your life" som
syftar till alt fbrdjupa ungdomsdelaktigheten pa Backa Teater och hitta nya
salt att arbeta for och med sin malgmpp. Projektet sker i samarbete med, och
med en metod framarbetad av, Schaubtihne i Berlin. Kulturradets stbd riktar
sig friimst till kostnader som hiirrbr till det tyska konstnarliga teamet samt
kommunikation och dokumentation av arbetet med metodutveckling.

Grebro ldnsteater beviljas medel fbr proj ektet "(jrebro - nationellt nav for
teckensprakig scenkonst" som syftar till att utveckla och sprida scenkons-

tens processer som verktyg fbr delaktighet och larande. Enligt Kulturradets
bedbrrming har lansteatem Rjrutsattningar att genom projektet skapa incita-

ment och natverk for forski1ing och utbildning kring teckensprakig scen-

konst saval regionalt som nationellt.

7(9)
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Barn och unga
Musik i Syd beviljas model for projektet "Hbgkvalitativa inspelningar fbr
bam och Lmga", ett utvecklingsarbete som sker i samverkan med oberoende
musikproducenter och liinsmusikproducenter i hela Sverige. Kulturradet
bedbmer att projektet kan bidra till bkad tillgang till inspelad musik av hbg
kvalitet i alla genrer samt spridning av denna till bam och unga i hela landet.

Region Skdne vill med projektet "Konstens vecka - Barn och unga" skapa
en bildkonstfestival med fokus pa bams och ungas mbte med modem och
samtida konst. Modema museet i Malmb har gjor1 en fbrstudie vars slutsat-

ser kommer att ligga till grund for arbetet. Kulturradet bedbmer alt forut-

sattningarna Fbr Region Skdne att driva ett projekt av den hair arten air goda
da det fimls relativt manga etablerade institutioner och man hat erfarenhet
fran festivaler pa andra omraden. Nagon motsvarande bred och ambitibs
satsning pa barns och ungas mbjligheter alt uppleva konst finns inte i landet
i bvrig1.

Sormlands museum beviljas medel for art skapa en regional strate gi for
samverkan mellan de aktbrer som med utgangspunkt fran historicn, kultur-

arvet, konsten och hantverket/ slbj den arbetar med och for barn och unga.
Projektet har stark betoning pa bams och ungas delaktighet och egna skap-

ande och riktar sig till bam och unga saval inom som utanfor Rirskola och
skola. Genom projektet hoppas man bidra till livslangt larande och 6ka unga
manniskors delaktighet i samhallet och ge dem Her verktyg till kritiskt tan-

kande.

Handliggningen av arendet
Beslut i delta arende har fattats av generaldirektbren Kemiet J ohansson efter
fsredragning av koordinatorema Lisa Poska och Erik Astrbm. Betraffande
ansbkningama med diariemmmier KUR 2012/4067, 2012/4324, 2012/4307
samt 2012/4362 hat beslut fattats av stallforetradande generaldirektbren
Benny Marcel. 1 beredningen av arendet har iiven avdelningschefen Bemiy
Marcel, enhetschefema Mika Romanus och Signe Westin, koordinatom
Lotta Brilioth Bibmstad, samt handlaggama Cay Comeliuson, Alma Eine-

borg, Jelena Jesic, Jochum Landin, Magnus Lemark, Anna Selvag och Julia
Stmdberg deltagit.

8(9)
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Generaldirektbren Kennet J ohansson har anmfilt jeiv, enligt torvaltningsla-

gen (1986:223) ll Q 1., gillande ansbkningar fran Malmfi museer (KUR
2012/4067 och KUR 2012/4324) och Sjbfartsmuseet Akvariet (KUR
2012/4307) samt Rbhsska museet (KUR 2012/4362) och har inte deltagit i
beslutet betraffande dessa.
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GD 2012:234 Andra fiirdelnlngen av utvecklingsbldrag till regloner och landstlng samt reglonala och lokala museer,
teater- , dans- och muslklnstltutloner 2012, som lngarl kultursamverkansmodellen

Beslutsbilaga 1. Bevlljade ansbknlngar

Dnr Sbkande Org.nr Projektets namn Ettarigv
Flerarigt

Bevioat bidrag Region/iin Redovisas
senast

2012/4352

2012/4334

2012/4342

2012/4312

2012/4429

2012/4339

2012/4341

2012/4345

2012/4267

2012/4326

2012/4408

2012/4277

2012/4340

2012/4247

Sbrmlands museum

Ostergbtlands museum

Ostgfstateaternlung scen/6st

Landstinget Jbnkbpings lan

Landstinget Jbnkopings lan/smalands
Musik & Teater

Regionfbrbundet sbdra Smaland

Regionfbrbundet sbdra Smaland

Regionfcrbundet sfsdra Smaland

Kalmar Konstfbrening

Kalmar Konstforening

Kalmar lans museum

Kalmar lans museum

Emmaboda kommun/The Glass factory

Blekinge lans museum

232100-0032

822000-6103

825001 -6030

232100-0057

232100-0057

222000-0372

222000-0372

222000-0372

832400-2701

832400-2701

832400-4087

832400-4087

212000-0738

835000-6113

Strategi fbr kulturpedagogisk verksamhet fbr och
med barn och unga i Sormland

Den langa resan

Feministisk scenkonstsamling

Vandalorumnkonstpedagogiskt centrum

Svenska Scenkonstbiennalen 2013

Kronoberg utvecklar konstomradet 2012-2014

Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Smaland
2012-2014

Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonstomradet
2012-2014

KUItDeI- fbr bkad kulturell tillganglighet

Nationell arkiv- och forskningssamverkan inom
design, konsthantverk, arkitektur

Fbrstudie,Tillampat kulturan/,universitet och
lansmuseum fbr regional utveckling

Fbrstudie fbr nationellt samverkansprojekt
hembygdsrbrelse och regionala museer

Glaspedagogik

Dramatik bakom kulisserna
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1av3

1avz

1avz

1avz

1

1av3

1av3

1av3

1

1av3

1av3

1

1av3

1

800 000

300 000

200 000

500 000

1 800 000

300 000

150 000

300 000

185 000

500 000

150 000

150 000

220 000

200 000

Sbdermanland

Ostergbtland

Ostergbtland

Jbnkbping

Jtsnkbping

Kronoberg

Kronoberg

Kronoberg

Kalmar

Kalmar

Kalmar

Kalmar

Kalmar

Blekinge

2013-10-31

2013-10-31

2013-10-31

2013-10-31

2013-09-30

2013-10-31

2013-10-31

2013-10-31

2013-11 -30

2013- 1 1 -30

20 13-04-30

2013-04-30

2013-10-31

2014-03-01



GD 2012:234 Andra fbrdelnlngen av utveckllngsbldrag till regloner och landstlng samt reglonala och lokala museer,
teater- , dans - och musikinstltutioner 2012, som lngar l kultursamverkansmodellen

Beslutsbilaga 1. Bevlljade ansbknlngar

Dnr Sbkande Org.nr Projektets namn Ettarigt/
Fleralrigt

BevIUat bidrag Region/lin Redovisas
senast

2012/4433

2012/4448

2012/4067

2012/4306

2012/4324

2012/4281

2012/4272

2012/4260

2012/4307

2012/4317

2012/4362

2012/4417

2012/4328

2012/4278

2012/4349

2012/4186

Musik i Syd

Musik i Syd

Malmb kommun/Malmb Museer

Landstinget Region Skane

Malmb kommunlmalm6 Museer

Region Halland

Lansmuseet i Halmstad

Region Halland

Sjbfartsmuseet Akvariet

Vastra Gbtalands lans landstingN:istaniet

Rohsska museet

Vestra Gbtalands lans landstingNastarvet

Gbteborg Stadsteater AB/Backa Teater

Orebro lans museum

Orebro lansteater

Vasternorrlands lens
landsting/Lansbiblioteket Vasternorrland

556634-2795

556634-2795

212000-1124

232100-0255

212000-1124

232100-0115

849202-4305

232100-0115

212000-1355

232100-0131

212000-1355

232100-0131

556016-7875

875001-0277

556692-9187

232100-0206

Fi

Hbgkvalitativa inspelningar fbr barn och unga

DlGlTALA SCENER och VIRTUELLA RUM-
utveckling av nya konsert-och produktionsmlljb

Muri Romani Familja

Konstens vecka - Barn och unga

Din historia - metodutveckllng kring
historiemedvetande och historiebruk

Nationell samproduktionsmodell Dansnat Sverige

Baertling vs Olson

Kulturresidens - platser fbr mbten inom
professionellt konstnarligt skapande

GLO - vagen till det angelagna museetl

Historians skuggor

Konceptutstallning Ond Design

Slbjd- och bygglek - Vidgat deltagande

Run for your life

Att stbra homogenitet

Orebro - nationellt nav fbr teckensprakig
scenkonst

Kulturanl Vasternorrland - med plats fbr allas
kulturarv

2(3)

1avz

1av3

1

1av3

1

1avz

1av3

1av3

1

ZavZ

1

1av3

1

Zav3

1av3

ZavZ

300 000

580 000

50 000

800 000

55 000

200 000

300 000

1 150 000

250 000

300 000

200 000

125 000

200 000

400 000

600 000

300 000

Skane

Skane

Skane

Skane

Skane

Halland

Halland

Halland

Vastra Gbtaland

Vastra Gbtaland

Vastra Gbtaland

Vastra Gbtaland

Vastra Gbtaland

Orebro

Orebro

Vasternorrland

2014-02-28

2014-02-28

2013-03-01

2014-03-01

2014-03-01

2013-09-15

2014-03-01

2014-03-01

2014-03-01

2014-03-01

2013-04-30

2013-11 -30

2013-09-30

2013-11 -30

2013-11 -30

2014-03-01



GD 2012:234 Andra fbrdelnlngen av utveckllngsbidrag till regioner och landstlng samt regionala och lokala museer,
teater-

, dans - och muslklnstltutioner 2012, som Ing&r i kultursamverkansmodellen

Beslutsbllaga 1. Beviljade ansfiknlngar

Dnr Sbkande Org.nr Projektets namn Ettalrigt/
Flerairigt

Beviuatbidrag Region/lin Redovisas
senast

2012/4295 Fisreningsarkivet i Jamtlands lbn

2012/4329 Region Veisterbotten

2012/1488 Region Vasterbotten

2012/4321 Veisterbottensteatern AB

893200-9957 Fa'Inga rbrelsen i samtiden fbr framtiden

222000-2436 Bird och form ivaisterbotten

222000-2436 Turnestbd fbr Norrscen - Mer till fler

556214-5184 Samverkansprojekt Umea*12014; Norrli3ndsk
Passion

1

1av3

1av3

1avz

300 000 Jamtland

500 000 Vasterbotten

700 000 Vssterbotten

160 000 Vasterbotten

201 4-03-01

2014-03-01

2014-03-01

2014-03-01

Totalt 13 225 000
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GD 2012:234 Andra fbrdelningen av utveckllngsbldrag till regioner och landsting samt regionala och lokala museer, teater- , dans-
och musiklnstltutloner 2012, som ingar i kultursamverkansmodellen

Beslutsbilaga 2. Samtliga ansbkningar

Dnr Siskande Projektets namn Lan

2012/4282

2012/4331

2012/4352

2012/4285

2012/4415

2012/4294

2012/4334

2012/4357

2012/4342

2012/4332

2012/4310

2012/4312

2012/4429

2012/4339

2012/4341

Grafikens Hus

Art Lab Gnesta

Sbrmlands museum

Norrkopings kommunlnorrk6pings Symfoniorkester

Sliftelsen Ostgbtamusiken

Norrkbpings Konstmuseum

Gstergbtlands museum

Motala kommun

Ostgbtateatern/ung scenl6st

Landstinget i Ostergbtland

Landstinget Jonkbplngs lan

Landstinget Jbnkbpings lan

Landstinget Jbnkopings lanlsmalands Musik & Teater

Regionfbrbundet sbdra Smaland

Regionfdrbundet sbdra Smaland

<.3*

Grafikens Hus - Samverkan och skapande med och fbr barn och unga i

Sbrmland

Vischan - natverk for konstnarlig utveckling i glesbygd

Strategi for kulturpedagogisk verksamhet for och med barn och unga i

Sormland

OM det hair hade varit en film

MEET - Music Expo EasT - en ny mbtesplats fbr musiken i bstra Sverige

Etablering av Studio H

Den lange resan

KONST-><- MOTALA

Feministisk scenkonstsamling

Me bra med kultur

Utveckling Dansrbster del 1

Vandalorum/Konstpedagogiskt centrum

Svenska Scenkonstbiennalen 2013

Kronoberg utvecklar konstomradet 2012-2014

Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Smeland 2012-2014

1(5)

Sbdermanland

Sbdermanland

Sodermanland

Ostergotland

Ostergbtland

Ostergbtland

Ostergbtland

Ostergbtland

Ostergbtland

Ostergblland

Jbnkbping

Jbnkbping

Jdnkbping

Kronoberg

Kronoberg



GD 2012:234 Andra fbrdelningen av utvecklingsbidrag till regioner och landsting samt regionala och lokala museer, teater- , dans -

och musikinstitutioner 2012, som ingar i kultursamverkansmodellen

Beslutsbilaga 2. Samtliga anstikningar
Dnr Sbkande Projektets namn Lan

2012/4345

2012/4267

2012/4326

2012/4348

2012/4408

2012/4277

2012/4340

2012/2565

2012/1541

2012/4286

2012/4400

2012/4247

2012/4433

2012/4448

2012/4067

2012/4306

2012/4324

Regionfbrbundet sbdra Smaland

Kalmar Konstfcrening

Kalmar Konstfbrening

Kalmar Konstfbrening

Kalmar lans museum

Kalmar lans museum

Emmaboda kommun/T he Glass factory

Virserums Konsthall

Region Gotland

Gotlands Museum

Region Gotland

Blekinge lans museum

Musik i Syd

Musik i Syd

Malmfs kommun/Malmb Museer

Landstinget Region Skane

Malmo kommunlmalm6 Museer

Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonstomradet 2012-2014

KultDel- fbr bkad kulturell tillganglighet

Nationell arkiv- och forskningssamverkan inom design, konsthantverk,
arkitektur

Gemensamt museum och Kiosk goes Kalmar

Fbrstudie,Tillampat kulturani,universitet och lansmuseum fbr regional
utveckling

Fbrstudie fbr nationellt samverkansprojekt hembygdsrtirelse och regionala
museer

Glaspedagogik

Att erbvra varlden

Den professionella dansens utveckling pa Gotland

Network of Museums in the Baltic

Fijrstudie: Skapande Gotland - Kultursommarkurser fbr barn och unga

Dramatik bakom kulisserna

Hbgkvalitativa inspelningar fbr barn och unga

DIGITALA SCENER och VIRTUELLA RuM-utveckling av nya konsert-och
produktionsmiljb

Muri Romani Familia

Konstens vecka - Barn och unga

Din historia - metodutveckling kring historiemedvetande och historiebruk
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Kronoberg

Kalmar

Kalmar

Kalmar

Kalmar

Kalmar

Kalmar

Kalmar

Gotland

Gotland

Gotland

Blekinge

Skane

Skane

Skane

Skane

Skane



GD 2012:234 Andra fbrdelningen av utveckllngsbidrag till regioner och landsting samt regionala och lokala museer, teater-, dans-

och muslkinstltutioner 2012, som ingar i kultursamverkansmodellen

Beslutsbilaga 2. Samtliga ansbknlngar

Dnr Siskande Projektets namn Lan

2012/4274

2012/4316

2012/4281

2012/4272

2012/4350

2012/4260

2012/4351

2012/4301

2012/4307

2012/4317

2012/4325

2012/4346

2012/4362

2012/4417

2012/4328

2012/3983

Malmb Opera/operaverkstan,

Region Halland/Regionbiblioteket

Region Halland

Hallands Konstmuseum

Teater Halland AB

Region Halland

Regionteater Vast

G6teborgsmusikenlG6teborg Wind Orchestra

Sjbfartsmuseet Akvariet

Vastra Gbtalands lans landstingNastarvet

Vastra GotalandsregionenNastaniet

Nordiska Akvarellmuseet

Rbhsska museet

Vastra Gotalands lans landstingNastarvet

Gbteborg Stadsteater AB/Backa Teater

Gbteborgs Kommun, SDF Angered/Emmaskolan

Tusen och en berattelse

Fbrdjupad syn pa skbnlitteratur pa svenska bibliotek ; Skbn utbildning

Nationell samproduktionsmodell Dansnat Sverige

Baertling vs Olson

Tillgangligbrande av litterart kulturaw - ny media, nya samarbetspartners,

Kulturresidens - platser fbr mbten inom professionellt konstnarligt skapande

Mobila dansfilmsprojektet

Vastsvenskt/Nationellt centre fbr blasmusik

GLO - vagen till det angelagna museet!

Historians skuggor

Ratten till var historia - utvardering av tre samarbetsprojekt med
resandefolket

Pensel och kamera - ett deltagandeprojekt om fotorealism

Konceptutstallning Ond Design

Slbjd- och bygglek - Vidgat deltagande

Run for your life

Pa andra sidan staketet

3(5/

Skane

Halland

Halland

Halland

Halland

Halland

Vastra Gotaland

Vastra Gbtaland

Vastra Gotaland

Vastra Gbtaland

Vastra Gbtaland

Vastra Gbtaland

Vastra Gbtaland

Vastra Gotaland

Vastra Gbtaland

Vastra Gbtaland

~"



GD 2012:234 Andra fbrdelningen av utvecklingsbidrag till regloner och landstlng samt regionala och lokala museer, teater- , dans-

och musikinstitutioner 2012, som ingar i kultursamverkansmodellen

Beslutsbilaga 2. Samtllga ansokningar

Dnr Sbkande Projektets namn Lan

2012/4065

2012/4278

2012/4349

2012/4220

2012/4186

2012/4283

2012/4426

2012/4337

2012/4295

2012/4134

2012/4273

2012/4249

2012/4171

2012/4329

2012/4330

2012/1488

2012/4321

O.N.D Production

Orebro lens museum

Orebro lansteater

Naringslivsarkivi Norrland-NlN

Vasternorrlands lans landstingilansbiblioteket
Vasternorrland

Lansmuseet Vasternorrland

Murberget Lansmuseet Vasternorrland

Landstinget Vasternorrland

Fbreningsarkivet i Jamtlands lan

Stiftelsen Jamtli

Regionfbrbundet Jamtlands lan

Fbretagsarkivet i Westerbotten

Skelleftea museum AB

Region Vasterbotten

Vasterbottens museum

Region Vasterbotten

Vasterbottens lans landstingNasterbottensteatern AB

<""-=

<;;

Crehate Studios

Att stbra homogenitet

Urebro - nationellt nav for teckensprakig scenkonst

Utveckling av de enskilda arkiven i Vasternorrland

Kulturaw Vasternorrland - med plats fbr alias kulturarv

Regional museistruktur - fbrstudie

"Homo ludens - Den lekande manniskan

Framtid fbr Mannaminnelf6rstudie

Fanga rbrelsen i samtiden fbr framtiden -

Jamtli 3.0 - Det regionala museet i en ny varldsordning

Drivkraft - fbr kreativa och kulturella naringar i Mellersta Norrland

Kvinnori naringslivet. Tillganliggbrande och bevarande av fbretagsarkiv

Samafoete arkiv och museum

Bild och form i Vasterbotten

SOFlE - Oppen fbr alla, del 2

Turnbstbd fbr Norrscen - Mer till fler

Samverkansprojekt Umea2014; Norrlandsk Passion
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Vastra Gbtaland

Grebro

Orebro

Vasternorrland

Vasternorrland

Vasterncrrland

Vasternorrland

Vasternorrland

Jamtland

Jamtland

Jamtland

Vasterbotten

Vasterbotten

Vasterboiten

Vasterbotten

Vasterbotten

Vasterbotten



GD 2012:234 Andra fbrdelningen av utveckllngsbldrag till regloner och Iandstlng samt reglonala och lokala museer, teater-, dans-

och musiklnstitutloner 2012, som lng:1rl kultursamverkansmodellen

Beslutsbilaga 2. Samtllga ansbkningar
Dnr Sbkande Projektets namn L$n

2012/4298

2012/4311

2012/4280

Riksteatern Veisterbotten

Vasterbottens lans landstingNsterbottensteatern AB

Norrbotiens museum

Fbrankring, forstzirkning, fbrmering - Barn- och ungdomskulturi
V$isterbotten

Ber$ittarfestivalen i Skellefteiu, Veisterbotten, Sverige och Europa

Norrbottens kulturawsportal

Vcsterbotten

Vfisterbotten

Norrbotten

'CT;
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Beslutsbilaga 3

VILLKOR

Som villkor fbr bidraget galler att projektet genomfbrs enligt ansbkan. Om
projektet iindras vasentligt i Rirhallande till vad som angivits i ansokan ska

Kulturradet meddelas. Sadana andringar kan irmebara att bidraget eller en

del av bidraget maste aterbetalas.

Som villkor for bidraget galler att redovisning av det statliga stbdets an-

vandning ska lalmnas pa angivet salt till Kulturradet senast det datum som ar

angivet i beslutsbilaga 1.

Brister bidragsmottagaren i delta avseende kan Kulturradet krava alt bidra-

get eller en del av bidraget aterbetalas.

Fbr projekt som 16per over mer an ett ar och dar sbkanden i februari 2013
iimnar sbka bidrag fbr ar tva eller tre ska en delredovisning liinmas senast
1 mars 2013 om redovisningsdatum enligt beslutsbilaga 1 infaller senate.

Fbr bidrag om 300 000 kronor eller mer kriivs att bidragsmottagaren anlitar
godkiind eller auktoriserad revisor for upprattande av revisionsrappoit som
ska kurma tillhandahallas Kultunradet vid begaran.

Dessutom galler sarskilda villkor fbr nedanstaende projekt.

Bidrag som ges till Kalmar Konstmuseum (dnr KUR 2012/4326) fbr pro-

jektet "Nationell arkiv- och forskningssamverkan inom design, konsthant-

verk, arkitektur" ska anvandas till kostnader avseende delprojekten l och 5

som finns beskrivna i ansbkan.

Bidrag som ges till (jstgatateatern (dnr KUR 2012/4342) far inte anvandas
till kost och logi samt resor tor tillresta grupper.

Bidrag som ges till Musik i Syd (dnr KUR 3012/4448) for projektet "Digi-

lala scener och virtuella rum - utveckling av nya konsert-och produktions-

milj6" ska anvandas for kostnader fbr projektledning, teknisk ledning och
konstnarlig ledning.

Statens kulturrad Box 27Q15, 10Q 53 Stockholm Besbk: Borgvagen 1
- 5

Tel: 08 519 Q64 00 Fax: 08 519 264 99 E-post; kulturradet@kulturradetse Webbplats: www.kulturradet.se
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Dnr KUR 2012/4214
Beslutsbilaga 3

INFOR ill ATION
Pa relevant informationsmaterial t ex affischer, programblad, etc. bbr det
framgai alt Kulturradet bar beviljat bidrag for verksamheten. Kultlu'r£1dets
logotyp kan laddas pa Kulturrzidets webbplats: www.kulturradet.se/ logotyp
Kulturrfidet ska dock aldrig anges som medarrangbr.

Det ar den sbkande som ska meddela Kulturradet om de iindrar uppgifter om
namn, organisationsnummer, adress och plus- eller bankgiro.

Kulturriidets bidrag anses som huvudregel som skattepliktig inkomst av
niiring och ska redovisas i mottagarens bokfbring/ deklaration till Skattever-

ket.

Kulturradet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som
utbetalas till enskilda naringsidkare.
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