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Underlag till projektbeslut 

;ro; nrf. 

Projektnamn: Kunskapsspridning, inom konst, design och 
innovation 

Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
status: 

l Mg~e OO,iul 

Utbetalda medel: 

stiftelsen Vandalarum 

2014-03 

2015-12 

Nytt 

Projektägarens ansökan fi1ms som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 
Genom att tillvarata fOrutsättningar i regionen och satsa på en dynamisk kombination 

av kultur, utbildning, turism och näringsliv bidrar V andalarum till yttre och inre till

växt. Det krävs stimulans och intellektuella utmaningar för att attrahera och bibehålla 

kreativitet och talang i en region. V andalamm är en kunskapsbaserad verksamhet 

som kan bidra till denna bildning. Utställningsverksamheten och samlingarna är 

kopplade till utbildnings- och forskningsverksamheten för universitetsstudenter. Ett 

samarbete sker med Högskolan i Jönköping, Linneuniversitetet i Växjö/Kalmar samt 

Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Vandalarum har idag uppdra

get att vara regionens konstpedagogiska centrum med stöd från Statens Kulturråd och 

Landstinget i Jönköpings län. Här skapas en kulturell infrastruktur som ger grogrund 

för nya ideer, ny kunskap och en gynnsam samhällsutveckling. En satsning på detta 

projekt stärker den SWOT -analys för Kulturella och kreativa näringar som håller på 

att tas fram av Regionförbundet Både som mötesplats i regionen och för att stärka 

den näringen vad gäller företagandet för kreatörer i länet bidrar projektet till en 

positiv utveckling av Jönköpings län. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 75 571 Fax: 036 10 20 161 E-post: regionforbundet@reglonjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 1 Twitter: @regionforbjkpg 



Referens 

Britt Wennerström, 036-102013 
0706-384158 ~'& •• 

~~ 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS lÄN 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecldingsstrategin, RUS 
Ansökan bidrar till delstrategi Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva 
foretag och på delstrategin En global livsmiljö. För det första för att främja kulturell infra
struktur och företagande och för det andra for att attrahera studenter och andra att vara bo
satta flytta till Jönköpings län. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS 
Kunskap och kompetens: ['J Positiv ONeutral O Negativ 

Kommunikationer: O Positiv ['J Neutral O Negativ 

Innovation: lZI Positiv ONeutral O Negativ 

Klimat och energi: O Positiv IZINeutral O Negativ 

Attraktivitet: lZI Positiv ONeutral O Negativ 

Globalisering: lZI Positiv ONeutral O Negativ 

Regional kraftsamling och ledarskap: O Positiv lZI Neutral O Negativ 

Ekonomisk bedönming till förslag till stödbelopp 

Efter det att en ekonomisk bedömning gjorts fareslås att regionstyrelsenbeviljar 

500 000 kr for år 2014. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 
Ansökan om utbetalning ska göras två gånger per år och senast den 15 december 

innevarande år, annars projektbidraget forfalla. En avrapportering ska ske under 

2014. En forlängningsansökan ska göras senast i oktober månad 2014. Beslutet gäller 

under forutsättning att Statens Kulturråd bidrar med en lika stor summa. I samband 

med forsta ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg 

for fast anställd personal (om kostnad fOr den anställde upptas i ansökan om 

utbetalning). Om så inte sker kommer Regionforbundet att stryka kostnaden. Mall for 
friställningsintyg finns på hemsidan. 

Medelsbeslut 
År 2014 

År 2015 

500 000 kr 

500 000 kr 
1:1-medel 

l: l-medel, prognos 

Datum 

Beteckning 
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Antal sldor 
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Utbetalningsprognos 

År 2014 beräknar vi att betala ut: 500 000 kr. 

l Nationell strategisk prioritering 
6f Nationell ämneskategorisering 

Finansiering 
Budgeten for projektet ser ut som foljer: 

År År 
Kostnader 2014 2015 
Egen personal 175 000 175000 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
1000 
TJönekostnad per timme: 
350 

Ex tema tjänster 255 000 255 000 

Lokalkostnader o o 
Investeringar (gäller inte medel o o 
från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 570 000 570 000 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader l 000 000 l 000 000 

Intäkter o o 
-

Summa l 000 000 l 000 000 

År År 
Finansiär 2014 2015 

Regionförbundet lönköpings län 500 000 500 000 

Kulturrådet 500 000 500 000 

Summa l 000 000 J 000 000 

Förutsättningar för beslutet 
Regionforbundet medfinansierar projektet under år 2014. 

År 

20 Totalt 

o 350 000 

o 510 000 

o o 
o o 

o l 140 000 

o 2 000 000 

o o 
o 2 000 000 

År 

20 Totalt 

o l 000 000 

o l 000 000 

o 2 000 000 

Regionforbundets riktlinjer samt handledning for ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod. 

Datum 

Beteckning 
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Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro'ekt (markera aktuell ruta) 
Ny ansökan- förstudie D Förlän 'tiin sansöka n• 

"Fyll endast i denna sida~ Las mer i dokumentet Handledning föralisökan om regionala projektmedeL 

Uppgifter om projektet 
Projektnamn 
Kunskapsspridning inom konst, design och innovation 
Projektperlod Sökl belopp från. Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2014-03-01 - 2015-12-31 1000000 2000000 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
Vandalerum info@Jvandalorum.se 
Postadress Telefon 
Box404 0370~30 22 00 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
33124 Värnarno 
Organisationsnummer l CFAR-nummer'* Plusgiro l Bankgiro 
828001-1001 4066-0441 5081-7279 
Ar sökande .momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medlinansiering för EU-stöd? 
[jg Ja D Nej D Ja [jg Nej .. Arbetsställenummer enligt Statrstrska centralbyran (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 

. _Elna..Sv~nl~ 0370c302201 
E-post Mobiltelefon 
elna.svenle(ci),vandalorum.se 0736-758663 

Ekonomihantering -Namn Telefon 
Kerstin Karlssan 0370,302212 
E-post Mol)lltelefon 
kerstin.karlsson@Jvandälörurn.se 

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

r-lJfld'l~,krift av JwJ:törig att företräda sökatid"'en""· --..~ 
ilt ( · J Ortoch datum 

1'\.A c .Q. Vär~amo 2013-12-12 
Nyn nförtydligande 

tllna Sven le 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 
Pqstadress: Bo~_2$~, SE-551 1.4 Jönköplilg l B_esöKsadnr.sS: VäWa .~torgatao ~ 8 A 
Tel: 036 1:0 "75 57 l Fax: 036 10 2.0 16 ]: E~posl: reglonforbundet@regionjonkop]ng;se 
www.regionjonköping:sa · 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

inom konst, desi n och innovation 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

V ru1dalonnn har alltsedan konceptet formulerades placerat regional hållbru· tillväxt i fokus. 
Genom att tillvarata specifika förutsättningar i regionen och satsa på en dynamisk 
kombination av kultur, utbildning, turism och näringsliv, bidrar Vmdalorum till såväl yttre 
som inre tillväxt. 
Idag talas det om vikten av innovation, om nödvändigheten av attraktivitet. För att uppnå 
dessa krävs kunskap - tillräcklig kunskap för att kätma igen en im1ovation när den kommer, 
tillräcklig spets för att attrallera. Det hävs stimulms och intellektuella utulaningar för att 
attrahera och bibehålla kreativitet och talang i en region. 

Allta!SIC!Oi'-
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Vmdalorum är en lamskapsbaserad verksalllhet som km bidra till de= bildning. Det som 
gör verksamheten tillnågot armat än ett traditionellt m\Jsemn är att utstållningsverksrunheten 
och samlingarna är naturligt kopplade till utbildnings- och forsirningsverksamheten för 
universitetsstudcntcr. 
Vi hm idag ett utvecklat samarbete med Högskolan i Jilnkilping, Linneuniversitet i 
Vä'l:jö/Kalmru· samt Högskolall för Design och Konsthantverk vid Göteborgs tmiversitet. Den 
3 0-31/8 hölls vår första V alldalakademi som lockade personer från "almdeniier, institutioner 
och näringsliv nmt om i Sverige. 
V andalarum hru· idag också uppdraget att vara regionens konstpedagogiska centrum med stöd 
från Statens Kulturråd och Jönköpings Läns Lmdsting. 
Vanclalorum erbjuder studenter från olika discipliner och lärosäten möjligheten att mötas i en 
gemensam miljö. Det är av största vikt att V alldalarum agerm regionalt, nationellt och 
internationellt. Detta hm utulärkt våra två första verksalllhetsår. Men utgångspmlkten är 
ständigt vår region. Att här skapa en kulturell infrastruktur som ger grognmd för nya ideer, ny 
hmskap och salllhällsutveckling. 
Efter drygt två års verksalllhet ser vi flera konkreta möjligheter till utveckling inom detta 
område. V <mdalorums utställningar är den verksamhet utifrån villcen vi kan ta avstamp in i 
utbildning och näringsliv. Vi skulle vilja stärka detta "cross-over-arbete". Efterfrågan finns. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Att bidra till en lmnskapsölming inom regionen inom områdena konst, formgivning och 
innovation. 

Mål (Vad ska rojektet uppnå för resultat?) 

Att k®skaperna om konst, formgivning och innovation ilkas i regionen genom alctiva 
kontaleter mellmlärosätena, vetenskapen, nät·ingslivet, allmänheten och skolorna. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping (Besöksadress: V.ästra Storgatan 1a A 
Tel: 036 1 O 76 571 Fax: 036 1 o 20 151 E-post: regionforbundet@regionjonkop!ng.se 
www.regJonjonJ~opJng.se 
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Antal sidor 

l Allmänhet, näringsliv, bam, unga, studenter. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka akUviteter är planerade?) 

Under 2014-2015 vill Vandalorwn genomföra fyra nya program med syfte att öka kunskapen 
hos allmänheten, näringslivet, barn, tmga och sttJdenter inom områdena konst, formgivning 
och innovation. De fyra programmen består av: 
l. internationella seminarier om identitetsbegreppet (ett per helår) 
2. en ny tidskrift inom det tvärvetenskapliga mmådet konst, design, entreprenörskap och 
innovation (två nummer per helår). Distribution genom Hallpressen till alla prenumeranter i 
lönköpings län. 
3. månatliga populärvetenskapliga l1111chföreläsningar på V andalarum inom konst, design och 
vetenskap (totalt 20 tillfällen 1111der 2 år). 
4. workshops där gnmdskola, gymnasiwn och högskola möts. Tillsannaans med museets 
pedagoger planeras regelbtmdna workshops där studenter från liimsätenajobbar med olika 
uppc\rag tillsammans med elever från gnmdskola och gymnasiwn i lönköpings län. 
Workshoptillfallena resulterar i utställningar på V a.ndalorum, öppna för allmänheten. Vid 
utställningarnas invigning hålls en presentation av studenternas och elevernas frågestälhringar, 
arbetssätt och resultat. 

T'd l 1 p an (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Seminarium Höst 2014 Höst 2015 
Tidskrift 2 nr2014 2 nr 2015 
Lunchfcireläsningar Varje månad 
Workshops Vår 2014 

t.o.m. höst 
2015 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
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re Ionaia utvecklin sstrate in som du kan ladda ner_gLw.,w.,w:'-.r"'e"'g"'lo'"nio:.on,"k"'o!'-pi"'ng"'."'se"')c:----:c::---:------c--c--. 
Det arbete V andalonun ötLSkar genomföra enligt denoa ansökan syftar till att skapa en ökad 
kunskap och kompetens hos sl11denter, näringsidkare, skolelever och den breda allmänheten. 
Den samverkan som kommer att ske mellan högskola och näringsliv genererar också en ökad 
samverkan mellan Smålands olika regioner. Vandalarum är en hmskapsbaserad verksamhet 
och genom de frågeställningar vi vill belysa i vår region möter vi ett ökat intresse 
också från omvärlden och ökar attralctiviteten. Vår verksamhet blir en pral<tisk tillämpning av 
RUS. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
'ämställdhet 

Programmen vänder sig till allmänheten och syftar därmed till att bredda dialogen om konst, 
form i vning och innovation till nya samhällsgrupper. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Te!: 036 1 o 76 571 Fax: 036 10 20 161 E-post: regionforbundet@teglonjonkopirtg.se 
www.reglonjonkoplng.s~:J 



~~ .. ;., Blanksttv&rslon 

2013-09-11 

---------------------REGIONf-ÖRBUNDE-T'----------
JöNKöPINGs LÄN 

Antal sidor 

Dessa fyra program bygger på Vandalarums lllicitet; ett konst- och designmuseum som 
rymmer utbildnings- och forslmingsverksamhet samt aktiva samarbeten med skola, näringsliv 
och tillverkningsindustri. 

Spridning Ange hur information om pro ektet ska spridas) 

Marknadsföd ng i dagspress, utskick tilllänets näringsliv och till V andalonuns adressregister, 
skolornas intranät, direktkontakt med universitet och hö skola. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-55114 Jönköping l Begöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 038 10 75 571 Fax: 036 10 20 16 l E-post: regionforbundet@regionjonkoplng.se 
www.regfonjonkoplng.se 
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Kostnads budget• 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(Ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

l 000 

Lönekostnad per timme: 

350 

Externa tjanster 

Lokalkostnader 

Investeringar (g~ller inte 
medel från 
Reqionförbundet) 

övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Indirekta kostnader 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 

Intäkter 

summa (A) 

Finansiering* 
Flnanslär 

Regionförbcmdet 
Kulturrådet 

Summa (B) 

~~ • .,~, 

---REGIONI'ÖRBUNDET--
JöNKöPINGs lÄN 

Ar2ol4 Ar20l5 Ar 20 Ar20 

175 175 

255 255 

570 570 

l 000 l 000 o 
- - - -

l 000 l 000 o 

Ar2014 Ar20l5 Ar 20 Ar20 

500 500 

500 500 

l 000 l 000 o 

Datum 

2013-12-16 

Blankettverslon 
2013-09-11 

Antal sidor 
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Totalt 

350 

510 

o 
o 

l 140 

o 

o 2 000 

- o 
o 2 000 

Totalt 

l 000 

l 000 

o 
o 
o 
o 

o 2 000 

'Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-55114 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 75 571 F ex: 036 10 20 161 E-post reglonforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.sa 



BUDGET 

Kunskapsspridning inom konst, design och innovation 

1 l Internationellt seminarium om identitetsbegreppet 
Arvoden 1 00000 
Resor & logi 50000 
Produktion 80000 
Doku mentatian 
Marknadsföring 
Administration 
SUMMA per seminarium 
SUMMA två seminarier 

30000 
50000 
50000 

360000 

720000 

2/ Produktion av ny tidskrift inom konst, design, entreprenörskap och innovation 
Arvoden skribenter 40000 
Bildrättigheter 10000 
Redigering 25000 
Layout 20000 
Tryck 30000 
Distribution 50000 
SUMMA 1 nr 175000 
SUMMA 4 nr 700000 

3/ Månatliga populärvetenskapliga lunchföreläsningar 
Arvoden talare 150000 
Marknadsföring 60000 
Administration 50000 
Dokumentation 
SUMMA 

20000 

280000 

4/ Workshops mellan grundskola, gymnasium och högskola/universitet 
Produktion 100000 
Administration 50000 
Pedagog 50000 
Resor 50000 
Material 50000 
SUMMA 300000 

TOTALSUMMA 2000000 



BUDGET 
Kunskapsspridning inom konst, design och innovation 

1/lnternationellt seminarium om identitetsbegreppet 

Arvoden 100000 Externa 
'•1~~;~i'~i,tii;iri~t'i 

Administration 
SUMMA per seminarium 

SUMMA två seminarier 

50000 Egen personal 
360000 
720000 

2/ Produktion av ny tidskrift inom konst, design, entreprenörskap och innovation 
Arvoden skribenter 40000 Externa 

SUMMA 1 nr 

SUMMA4 nr 
175000 

700000 

3/ Månatliga populärvetenskapliga lunchföreläsningar 
Arvoden talare 

Administration 

SUMMA 280000 

4/ Workshops mellan grundskola, gymnasium och högskola/universitet 

Administration 

SUMMA 

TOTALSUMMA 

l''i:~,~-~j0:'''"' <' ·-"t 
''·"'::~c :.~~,, ~ 
c••.c,c:-"'" ___ --- ·. =·'· '~m:fa[q'QJ:i:f§'~u~~tR~~tDli~fd'; 

50000 Egen personal 

50000 

300000 

2000000 kr 


