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Tjänsteutlåtande 
Datum 2011-05-31 
Diarienummer KUN 114-2011 
 

Kultursekretariatet 
Handläggare Annika Strömberg 
Telefon 0705-254787 
E-post annika.stromberg@vgregion.se

 

Kulturnämnden 

 

 

Riktlinjer för kulturnämndens EU-arbete 

 

Ärendet 
För att kunna göra strategiska val krävs förbättrade rutiner, en infrastruktur 
för samverkan och information och inte minst riktlinjer för EU-arbetet. 
Kultursekretariatet har därför tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
kulturnämndens EU-arbete, daterat 2011-05-17.  

Beredning 
Hela den nedan beskrivna processen utgör underlag för riktlinjerna. På 
sekretariatets ordinarie chefsträffar där vi bjudit in till dialog med 
verksamheter med kulturstrategiska uppdrag och alla med längre uppdrag, 
har vi bjudit in till dialog. Vi har även bett om synpunkter på vilket EU-stöd 
de efterfrågar. Samtal har förts med kommunalförbundens processledare. 
Göteborgs kulturförvaltning har lämnat synpunkter. Kultursekretariatet har 
även utfört en enkät där nuvarande och önskat internationellt samarbete 
efterfrågades. Den internationella enheten inom Tillväxt och utveckling har 
läst och kommenterat Vi har även haft samråd med en EU-grupp på 
kultursekretariatet och har kontinuerlig dialog med EU-avdelningen på 
Regionutvecklingssekretariatet. 
 
I april 2010 arrangerade vi ett EU-seminarium med både policy- och 
projektinnehåll som avslutades med en expertpanel som snabbt gav respons 
på projektidéer. Detta följdes av att fyra projekt vaskades fram och 
presenterades på en partnersök i Bryssel under hösten. Alla dessa söker nu 
EU-medel av olika slag.  
 
Möjligheten att söka 25 000 kr som stöd för att anlita en extern konsult att 
skriva ansökan annonserades sommaren 2010. Dessa konsultcheckar 
villkorades med att den sökande avsätter lika mycket själv.  
I februari 2011 anordnade EU-kommissionen en stor kulturkonferens i 
Bryssel, Culture in Motion. Inför denna annonserades möjligheten att få ett 
resestöd för att nätverka och för att höja EU-kompetensen hos regionens 
kulturutövare. Intresset var stort men den goda responsen efteråt än större.  
 



 
Sida 2(2) 

 

Ytterligare underlag för riktlinjerna har vi fått genom samarbetet och 
dialogen med Statens Kulturråd. Det är en viktig aktör eftersom EU-
kommissionens kontaktkontor för det europeiska kulturprogrammet Kultur 
2007, är placerat hos dem. Konkret deltog kultursekretariatet i den 
referensgrupp som hade i uppdrag att lägga fram ett förslag till 
kulturdepartementet om åtgärder för att öka antalet ansökningar från 
Sverige. I detta förslag ingår att den statliga nivån inrättar en 
medfinansieringsfond och att en för utövarna passande komplettering på 
regional nivå, skulle kunna vara resestöd/förprojektering. 
 
Vidare aktiviteter är Kulturnämndens svar på EU:s konsultationer (om 
Grönboken om kreativa näringar och om det framtida kulturprogrammet) . 
 
Relevant för policyarbetet är slutligen att känna till de främsta externa 
samarbetsparterna i den process som kallas Kulturagendan lanserad 2007 av 
EU. De är utan inbördes ordning: övriga regioner i Europa, SKL, Skåne, 
EU-kommissionen, den svenska representationen i Bryssel, kultur- och 
näringsdepartementen, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden. 
 
 

Förslag till beslut 
 

Kulturnämnden beslutar 

1. Riktlinjer för EU-arbetet antas.

2. Förslaget om resestöd i förprojekteringssyfte beaktas inför budgetarbetet 2012 

3. Förslaget om en regional risk- och medfinansieringsfond beaktas inför budgetarbetet 2012.  

4. EU-arbetet rapporteras årligen till kulturnämnden 

Kultursekretariatet 
 
 
Claes Rydberg 
Kulturchef   Annika Strömberg 

Kulturutvecklare 

Bilaga/Expedieras till/Kopia till 
Diariet 
Ekonom, EU-avdelningen och Internationella enheten på 
Regionutvecklingssekretariatet 
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1 Inledning 
 
Detta är ett dokument som ska visa möjligheter och föreslå prioriteringar för kulturnämndens 
EU-arbete med utgångspunkt i dess kulturvision. Det är dels ett policydokument då det visar 
mål och viljeinriktning för kulturnämndens EU-arbete, och dels en plan för genomförandet.  
 
Dokumentet begränsar sig till Europeiska Unionen som organisation, som beslutsnivå för 
regionen att förhålla sig till.  
 
Det är dock nödvändigt att känna till de europeiska organisationer där kulturnämnden är 
engagerad då de är viktiga parter och påverkar både EU-policy och projektarbete. Till dessa 
hör Nordsjökommissionens (underavdelning av CPMR, Congress of Peripheral Maritime 
Regions) arbete med kulturturism och med landskapskonventionen i nätverket RECEP-
ENELC (involverar både Europarådet och EU-kommissionen) samt kulturnämndens 
engagemang i nätverket ERY (European Regional Youth).  
 
Något som förenklar är att målen för kulturinsatserna (sett i bred bemärkelse: ungdom, 
civilsamhället, företagandet) på regional nivå och på EU-nivån mestadels överensstämmer. 
Enligt den regionala kulturvisionen ska kulturpolitiken vägledas av begrepp som 
tillgänglighet och jämställdhet gärna med barn och unga i fokus. Man vill verka för 
konstnärlig frihet och förnyelse, kulturföretagande, mångfald, demokrati och genom 
samverkan. Nyckelord för den europeiska nivån kan förenklat sägas vara: samarbete, utbyte, 
förnyelse, nå nya grupper, unga och arbetsmarknad, social aspekt och kulturföretagandet. 
Generellt sett finns alltså ingen motsägelse mellan nivåerna.  
 
I regionens relevanta styrdokument framgår att EU-samverkan är prioriterad: 
 

 Enligt den kulturpolitiska visionen ska vi ”… vara aktiva när det gäller att skapa och 
upprätthålla internationella kontakter, globalt och inom EU”. 

 Enligt kulturnämndens internationella marknadsföringsplan ska vi stärka vår roll och 
attraktivitet främst gentemot medlemsorganisationer och samarbetsregioner. 

 Enligt den Internationella policyn för Västra Götalandsregionen ska dess anställda ha 
hög kännedom om utvecklingen inom EU inom sitt sakområde. Val av 
samarbetsregioner ska ske på grundval av sakområden och inte geografi, ha tydliga 
mål, vara avgränsade i tid, och utvärderas kontinuerligt.  

 Enligt Vision Västra Götaland – är ”en stark kulturregion” ett av fem fokusområden. 
Till detta kan läggas att internationalisering är ett horisontellt perspektiv som ska leda 
till att regionens internationella position är stark, att vi deltar i samverkan europeiskt 
och globalt, att regionen är attraktiv för investerare, företag, studenter och besökare, 
samt slutligen att medborgarna har hög kompetens att verka internationellt. 

 
Efter denna inledning följer: mål och strategi samt förslag på riktlinjer. I kapitel fyra ges en 
plan för kulturnämndens arbete de två närmsta åren. Bilagt är en beskrivning av relevanta 
sakområden på EU-nivån och EU-aktörer. 
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2 Mål och strategi  
 
Mål:  

 utövarna ska kunna verka på en europeisk arena, i samarbete, för utveckling 
ihop med andra, (vilket i sin tur stärker bilden av Västra Götalandsregionen). 

 
Strategi  

 genom att bättre påverka policies,  
 genom att öka tillgången till resurser (ekonomiska, kunskaper, nätverk, 

sammanhang, bland annat via projekt).  
 
Visuellt kan andemeningen i mål och strategi framställas som nedan:  
 

Policy/påverka

Projekt/verka PR/stärka 
 

 
Det är främst dessa tre delar det handlar om: man verkar i projekt (inklusive nätverk och 
organisationer), påverkar policies och som en bieffekt främjas bilden av Västra Götaland.  
 
Genom detta demokratiarbete närmar sig medborgaren EU-nivån, kulturlivet stärks och 
kompetensutvecklas, regionens attraktions- och konkurrenskraft ökar. Dessutom investerar 
KN i både konstnärlig praktik/konstnärligt utvecklingsarbete och kulturellt ledarskap genom 
engagemanget i europeiskt samarbete.  
 

3 Riktlinjer 
 
En förutsättning för alla kommande åtgärder är bygge av kunskap och kompetens, internt och 
externt. För att kunna göra strategiska val krävs förbättrade rutiner, en infrastruktur för 
samverkan och information och inte minst riktlinjer för arbetet. En stark omvärldsbevakning 
och omvärldsanalys är central i kunskapsbygget och den baseras på lyssnande. Utbyte av goda 
exempel är en metod som förespråkas här. Den bör tillämpas kontinuerligt och kombineras 
med systematik, det innebär att erfarenheterna samlas och utvärderas. Vad vill vi lära av 
vilka? Var vill vi påverka?. Läroprocesser ska uppmuntras: vi och utövarna lär genom 
(projekt)deltagande. 
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3.1 Strategiskt valda samarbetsparter: regioner och nätverk 
Urval av regioner att samarbeta med ska vägledas av den internationella policyn: ”Val av 
samarbetsregioner ska ske på grundval av sakområden och inte geografi, ha tydliga mål, vara 
avgränsade i tid, och utvärderas kontinuerligt”.  
Vägledande ska vara att: Vi ska kunna lära av dem, ”vi” har bred betydelse, politiken, 
tjänstemännen, utövarna, medborgarna, våra samarbetsregioner ska göra prioriteringar som 
inte motverkar våra, vara uppdaterade och aktiva kontra EU och/eller något av våra 
prioriterade sakområden, de ska stärka vår profil. Vi ska söka oss till regioner som kan öppna 
upp för våra kulturutövares marknader och branscher; till regioner som stöder oss i en 
påverkansprocess.  

3.2 Riktlinjer för egen projektmedverkan 
För att kultursekretariatet/kulturnämnden självt ska delta eller äga ett projekt är följande 
vägledande: projekten ska antingen vara i linje med KN:s prioriteringar, vara ett verktyg för 
något man vill undersöka och lära sig mer om, eller involvera regioner, grupper och aktörer av 
sådant intresse att själva nätverket och sammanhanget är ett mål i sig. Man kan dessutom inta 
olika roller i projekten.  

3.3 Riktlinjer för att stärka utövarnas projektmedverkan 
Här är målet att öppna dialog och samverkan mellan kulturverksamheter, civilsamhällen och 
konstnärer. Utövarna ska som ett steg få större tillgång till EU:s medel. 
 
Några svagheter kan identifieras när man ser på hela projektkedjan från idé till ansökan . I 
ansökningsfasen ger kultursekretariatet rådgivning, men konkret stöd att skriva ansökan 
efterfrågas i hög grad. Det saknas dessutom kapacitet och/eller vilja att äga projekt där flera 
parter är möjliga: kommuner, kommunalförbund, organisationer. Även kultursekretariatet kan 
utveckla sin kapacitet att äga projekt. En av utövarna välkomnad form av stöd för 
förprojektering är resestöd, för att träffa parter och planera samarbetet. 
 
Dessa två insatser (skrivstöd och hjälp med ägandet av projekt), plus ett resestöd för att träffa 
potentiella partners, är de tveklöst mest efterfrågade åtgärderna.1  
 

 Projektägande ska underlättas och uppmuntras via utbildningar och information som 
kultursekretariatet utför i samverkan med bland andra EU-avdelningen och 
kommunalförbunden. 

 Konsultmarknaden ska uppmuntras genom konsultcheckar, skrivstöd ska inte erbjudas 
från kultursekretariatet. 

 Kultursamarbete på europeisk nivå ska uppmuntras: ett förprojekterings- resestöd ska 
erbjudas för att sondera, stärka nätverk och partnerskap och inte minst för att 
förbereda internationella ansökningar (till EU, och till den nordiska nivån).  

3.4 Kulturnämndens medfinansiering i EU-projekt 
Kulturnämnden kan skapa en beredskap att stödja utövarnas deltagande i internationella 
projekt. Målet är att en större andel av kulturnämndens budget används som insats i EU-
projekt, det vill säga att redan existerande medel växlas upp.  

 

                                                 
1 Baserat på utvärdering av hela EU:s kulturprogram, dialog med utövarna i Västra Götaland, deltagande i 
referensgrupp på Kulturrådet. 
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 genom att som ett första steg uttalat visa i projektkriterierna att projektmedlen mer bör 
användas som medfinansiering.  

 erbjuda den som söker ett EU-projekt att i sin ansökan skicka med ett intyg där man 
lovar att en del av egeninsatsen finansieras av kulturnämnden.  

 

3.5 Riktlinjer för policyarbete 
Som framgår av modellen är arbetet med att påverka policies en del av övriga aktiviteter (man 
påverkar genom samarbeten) men det är också konkreta och riktade åtgärder mot och 
processer med EU-kommissionen, Regionkommittén och de nationella departementen för att 
nämna några. En utgångspunkt för policyarbetet är att verka för att Västra Götalandsregionen 
tar en plats i proportion till det stora mandat man har på kulturens område. Detta gäller som 
bekant många av Europas regioner varför en annan viktig aspekt är att samverka i 
policyarbetet med dem. 

3.6 Riktlinjer för konsultationer 
Konsultationer är ett av unionens sätt att skicka ut förslag på bred remiss. Medborgaren, 
föreningen, företaget, den offentliga sektorn, kan själv på nätet dels svara på riktade frågor, 
dels ges utrymme för egna kommentarer. I ett allt mer dialoginriktat EU är dessa 
konsultationer något man från Västra Götalandregionens sida medvetet kan arbeta med. Det 
kan ha olika syften: konsultationer ger en viss möjlighet att påverka; nämnd och tjänstemän 
tvingas sätta sig in i och ta ställning till aktuella frågor på EU-agendan utifrån ett Västra 
Götalandsperspektiv och Västra Götalandsregionen visar upp sig som en aktiv region. Till 
detta ska läggas att via kultursekretariatets bevakning sprids information om konsultationer 
till kommuner och utövare så att de kan svara eller bidra till kulturnämndens svar, för ett 
större demokratiskt deltagande. 
 
Den konkreta hanteringen av konsultationer är att Västra Götalandsregionens tjänsteman i 
Bryssel sprider information till Regionstyrelsens sekretariat som i sin tur sprider det till 
sakenheterna för handläggning. Kultursekretariatet har även en egen bevakning.  
 
Konsultationer inom Tillväxt och utveckling går ibland via beredningsgruppen för hållbar 
utveckling (BHU, vars tidigare motsvarighet kallades Beredningsgruppen för Regional 
Utveckling) till regionstyrelsen, och alltså inte via nämnd; och ibland från nämnd direkt till 
regionstyrelsen. Frågan om när en konsultation ska besvaras har hittills avgjorts från fall till 
fall.  
 
Vägledande för kulturnämnden är att i hög utsträckning svara på konsultationer med 
kulturanknytning. I arbetet med att sätta Västra Götalandsregionen på den kulturella agendan 
både vad det gäller europeiska samarbeten och policy-påverkan, är detta en bra metod. Även 
utövarna ska uppmuntras att delta. 
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4 Kulturnämndens EU-arbete 2011-13 
 
Kultursekretariatets plan, allmänt 
 
Informations- och kompetensbygge 
 

 Omvärldsbevakningen systematiseras för att stärka information till och samverkan 
med utövarna: strukturbygge och rutiner vad det gäller informations och 
kompetensbygge skapas. För detta syfte formas ett Regionalt nätverk för utövare och 
kommun(alförbunds)tjänstemän i Västra Götaland: Västra Götalands Kulturforum 
Europa. Syftet är att i dialog öka kunskapsnivån och med inrättandet av nätverket visa 
på systematik och långsiktighet. Seminarier, nyhetsbrev till verksamheterna vid behov, 
match making-möten är en del i detta. Internt inom Västra Götalandsregionen ökar nu 
samorndingen av EU-relevant information.  

 
 Ett europeiskt nätverk, Regions and Cities for Culture som undersöks och stärks för en 

ökad möjlighet till policypåverkan. Här finns förebilder i de regionala nätverken för 
miljö och forskning, ENCORE och ERRIN, i vilka Västra Götalandsregionen är 
medlem. Vi drar nytta av samarbeten vi redan ingår i (ECTN, CREA:RE). 

 
 Projekt: Kultursekretariatet gör en nulägesbeskrivning utifrån aktuell projektportfölj. 

Det betyder att en lägesrapport ges från de europeiska initiativ som nu pågår: 
CREA:RE, ECTN, ERY, NSSP. Målet är att finna synergieffekter och skapa underlag 
för framtida prioriteringar. Hypotetiskt men utifrån rådande situation och tänkbara 
prioriteringar skulle en sådan projektportfölj kunna innehålla: ett interreg-projekt om 
forskning kring regional kulturpolitik som kan utökas till europeiska parter, det 
nordiska filmprojektet NSSP (North Sea Screen Partner) förlängs och utökas för att 
stärka en regional diversifierad kulturpolitik och den nya tekniken, interreg IVc-
projekt om kulturturismen med ECTN (European Culture Tourism Network), fortsatt 
samverkan om kreativa näringar och strukturfonderna (CREA:RE). 

 Främjande av projekt: idén om en medfinansierings-, eller riskfond undersöks. 
 

 
Kultursekretariatets plan, specifikt 
 
Följande EU-program bör fokuseras, utan inbördes ordning:  

 kulturprogrammet Kultur 2007. I detta blir enligt signaler från Kommissionen fokus 
under nästa programperiod 2014-21 konstnärers/kulturutövares rörlighet och 
kapacitetsbygge.  

 Strukturfonderna, ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) och ESF 
(Europeiska socialfonden): kultur och näring/entreprenörskap samt kultur och 
arbetsliv/social aspekt.  

 Interreg-programmen, stärks sannolikt efter 2013 vilket ökar betydelsen av att vi 
strategiskt väljer regioner i närområdet men också övriga Europa. 

 Ungdomssatsningarna i Unga på väg 
 Medborgare för Europa, stöd till civilsamhället 
 Forskningsprogrammet FP7 
 Invest in People, satsningar från EU:s sida på samarbete med tredje land.  
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Bilaga 1: Bakgrund EU 

 EU2020 
EU2020 är en tillväxtstrategi från EU-kommissionen som antogs av Europeiska Rådet i juni 
2010 och efterträder Lissabonagendan. I ett försök att stärka Europa efter den ekonomiska 
krisen med tillväxt på ett smart, hållbart och inkluderande sätt, ska den dominera arbetet inom 
EU, även så på kulturområdet. EU2020 är uppdelad i sju huvudrubriker så kallade 
flaggskeppsinitiativ där främst två är relevanta här: Digitaliseringsagendan och 
Innovationsunionen. I den förra finns fokusområden som mediekompetens och en ny miljö för 
skapande och tillgång till kultur; i den senare icke-teknisk innovation och kreativ ekologi.  
 
Under hösten publicerades ett Meddelande om digitalisering av biografer där bland annat 
frågan om små biografers svårigheter att bekosta övergången mellan analog och digital 
utrustning behandlas. Detta skulle alltså kunna innebära att för KN aktuella frågor som 
digitalisering, (både rent tekniskt, att sprida tekniken och frågan om att föra 
kulturutövare/innehållsproducenter och teknik samman) och ABM-frågor (mediekompetens) 
kan få ekonomiskt stöd från EU och möjligheten att delta i nätverk, seminarier osv. ökar. 
En expertgrupp har bistått Kommissionen med förslag angående digitalisering av kulturarvet. 
De råd den ger är i stort sett alla relaterade till att snabbt få ut europeiskt kulturarv på nätet. 
Bibliotek, arkiv och museer ska naturligtvis göras tillgängliga för alla, men man menar också 
att det finns ekonomiska aspekter som innovativa tjänster inom turism, forskning och 
utbildning. För att stärka det redan existerande digitala biblioteket Europeana ska man 
försöka komma över upphovsrättsliga hinder.  
 
Innovationsunionen är tydlig med att de framtida strukturfondsprogrammen bör stärka 
forskning mycket mer än de gör idag. Vidare är den ovan nämnda icke tekniska innovationen 
den som ger plats för nytänkande inom exempelvis nätverkande, ledarskap, organisation, 
klustersamarbete, design. Man vill ge plats för denna inom de framtida programmen och 
föreslår särskilda åtgärder för att ta tillvara den potential till forskning och nytänkande som 
finns inom de kulturella och kreativa näringarna. Designområdet förs särskilt fram och ges en 
nyckelroll då forskningens idéer ska tillämpas och ut på marknaden. Man ska bilda ett råd 
European Design Leadership Board, för att få in sakkunnigas synpunkter på designens 
betydelse för innovation, under 2011. Därpå skapas en mer varaktig gruppering European 
Creative Industries Alliance, som kommer att se över hur de kreativa näringarna bäst stöds.  
 
I Rådets arbetsprogram för 2011-14  betonas dessutom sambandet mellan kulturen och ett 
annat flaggskepp: An Agenda for new Skills and Jobs. Där finns förslag på att ett 
arbetsmarknadsråd inrättas för kulturen som bransch. Medel till detta kommer att till största 
delen att finnas inom den Europeiska socialfonden (ESF) från 2014.  
 
Allt detta ovan ska användas vägledande, som nyckelord är de relevanta vid dialog med EUs 
institutioner, i svar på konsultationer och i ansökningar. I nästa steg undersöks hur dessa vida 
prioriteringar blir konkreta åtgärder som leder till medel att söka.  
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 Sammanhållningspolitiken 
EU-kommissionen ansvarar för EU:s strukturfonder, dessa hanteras nationellt och ska stödja 
strukturbygge. 
De sk ramprogrammen däremot stöder ett sakområde och hanteras från Bryssel. (Kultur 2007, 
Ungdomsprogrammet, Aktivt Medborgarskap, Forskningsprogrammet FP7, 
Mediaprogrammet) dessutom finns medel till kultur som lyder under Kommissionens 
utrikesavdelning och finns på Kommissionens delegationer i varje land2. 
Inom EU:s sammanhållningspolitik diskuteras just nu hur de framtida strukturfonderna ska 
utformas, 2014-2021 (eller 2019) och synkroniseras med EU2020. I november kom den så 
kallade Femte sammanhållningsrapporten, en avstämning vart tredje år där man kan skönja 
riktlinjer för framtiden. Relevant här är att den territoriella sammanhållningen är så betonad, 
den är ett tredje mål vid sidan av ekonomisk och social sammanhållning.  
 
Kultursekretariatet försöker på flera nivåer främja kulturens ställning i de framtida 
programskrivningarna, internt: man deltar i diskussioner om de delregionala programmen i en 
grupp inom Tillväxt och utveckling, samt en grupp för EU-koordinering med miljö- och 
regionutvecklingssekretariaten. KN är part i Interreg IVc-projektet CREA:RE vars främst mål 
är just detta (se ovan). Kultursekretariatet uppvaktar Kommissionens båda generaldirektorat 
för regionalpolitik och kultur och samverkar i ett nätverket för regioner och kulturpolicy.  
 
I den femte sammanhållningsrapporten föreslås en ökad temakoncentration för de framtida 
strukturfonderna vilket innebär att regioner som får en smärre summa (troligen aktuellt för 
Västra Götaland) ska begränsa sig till två mål eller teman (dessa kan ha underrubriker). Det är 
med andra ord viktigt att ett av de två målen kan härbärgera kulturen som ämnesområde.  
 
Frågan om huruvida Sverige ska klassas som Mål 2-område (och alltså få tillgång till medel ur 
ERUF och ESF) efter 2013 spekuleras det i, mycket tyder på att det kommer att bevaras. Mer 
entydigt positiva signaler ges de interregionala programmen som man tror kommer att utökas. 
Det betyder för kulturens del att en stark roll i strukturfondsprogrammen är ett fortsatt viktigt 
mål, då kan kulturen dra mer nytta av Mål 2-pengar, (där, som vi sett, troligen innovation 
kommer att ge större plats) och att bli bättre på interregionala samarbeten, ett annat.  

 Kulturagendan 
Våren 2007 publicerade EU-kommissionen Meddelandet En europeisk agenda för kulturen i 
en alltmer globaliserad värld, och detta fick medlemsstaternas gillande då det antogs av 
Rådet i november samma år. Mer än halva texten är en nulägesbeskrivning mycket ägnad att 
få alla inblandade överens om ett utgångsläge och att främja Kommissionens interna 
samarbete. De presenterade målen var att främja: 
 

 kulturell mångfald och interkulturell dialog,  
 kulturen som drivkraft för kreativitet inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt och 

sysselsättning 
 kulturen som inslag i unionens internationella kontakter. 

 
Förslag på inriktningar och mål för kulturen presenterades vid sidan av olika 
samarbetsmetoder. Kommissionen vill samverka över tid, med kulturutövare och med 
                                                 
2 Det som i och med Lissabonstrategin håller på att stöpas om till hela EU:s 
utrikesrepresentation. 
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medlemsstaterna. En process tog vid som innehåller ett kulturforum vartannat år med fokus på 
kulturutövarna. I tre så kallade plattformar för Kommissionen en strukturerad dialog på olika 
teman (det interkulturella Europa, tillgänglighet och kreativa näringar).  
För samarbetet mellan medlemsstaterna lanserades den Öppna samordningsmetoden (ÖSM) 
som är en frivillig och mjuk form av samarbete som använts inom EU för bland annat 
socialpolitik. Inom utbildningsområdet har den använts i nästan tio år.  
 
Metoden går till så att man samlas i tematiska arbetsgrupper (kulturens teman var tom 2010: 
kulturutövarnas rörlighet, kreativa näringar, synergier med utbildningssektorn, museer samt 
kulturstatistik) som tar fram förslag på åtgärder. Alla grupper inom ÖSM kom i juni 2010 
med rapporter och fas två har nu inletts med nya teman för gruppernas arbete.  
 
ÖSM ger varje medlemsland stor frihet att förankra och involvera olika aktörer på 
hemmaplan. Utbildningsdepartementet inbjöd till exempel till debatter på olika universitet 
runt om i Sverige och ibland deltog experter från universitetsvärlden, i EU:s grupper. 
Kommissionen inbjuder medlemsstaterna att involvera den regionala nivån i kulturagendan 
och ett skäl till detta är naturligtvis att så många europeiska regioner har stort kulturansvar.  
 
Från utbildningsdepartementet meddelar man att metoden resulterat i en kompetensutveckling 
av medarbetarna, man har fått ett genuint utbyte av goda exempel. Ett mer handfast resultat är 
stödprogrammet för studentutbyte mellan universitet i hela världen, Erasmus Mundus. 
 
Kultursekretariatet har tillsammans med SKL uppvaktat kulturdepartementet för att erbjuda 
samarbete och öppna upp metoden på hemmaplan. Det finns många samarbetsmöjligheter: 
man kan för att motverka det demokratiska underskottet för lokal och regional nivå inom EU, 
låta dessa delta som observers i expertgrupper, man kan inrätta ett rådgivande organ på 
nationell nivå, man kan anordna öppna fora och seminarier för att mata in kunnande och 
synpunkter till de arbetande tematiska grupperna. Då dessa teman omförhandlades framfördes 
synpunkten att det regionala och lokala perspektivet ska genomsyra alla gruppers arbete och 
inte avhandlas i en särskild. Det kopplades i den tidigare gruppen samman med kreativa 
näringar. Det internationella perspektivet fördes också fram till kulturdepartementet, något 
som trots betoningen i Kulturagendan, inte behandlats av ÖSM-grupperna. 
 
De nya grupperna presenterades i november i samband med att Rådets arbetsprogram för 
2011-14 antogs.  
– kulturell mångfald, interkulturell dialog, tillgänglig och inkluderande kultur; 
– kulturella och kreativa näringar; 
– kompetens och rörlighet; 
– kulturarv inklusive samlingars rörlighet; 
– kulturen i externa relationer; 
– kulturstatistik. 
 
Utbildningen får ingen egen grupp som tidigare, regionalt och lokalt perspektiv ska fortsatt 
täckas av gruppen för kreativa näringar, internationellt får en egen grupp. Dessa ämnen ska 
gälla såväl för medlemsstaternas arbete i ÖSM som i dialogen med utövarna (plattformarna). 
 
En annan tydligt ökad aktivitet inför de nya programmen 2014 är en rad konsultationer. 
Kommissionen bjöd in till en öppen konsultation för att samla synpunkter på det framtida 
kulturprogrammet, det som nu heter Kultur 2007. Under andra halvan av 2011 hoppas man 
kunna lägga fram ett förslag till Rådet och EU-parlamentet på ett nytt kulturprogram som ska 
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vara i linje med EU2020 (se nedan). Underhandsuppgifter visar att det kommer att bli ett stort 
fokus på kulturutövares rörlighet och på kapacitetsbygge. Det senare är ju en term mycket 
använd inom biståndsområdet och handlar då om att en organisation ska svara upp mot behov, 
stärka humankapitalet och ha en ändamålsenlig organisation. Det är alltså ett efterfrågestyrt 
synsätt. För kulturområdet kan man tänka sig att allmän kompetenshöjning och nya sätt att 
samverka för att hantera nya utmaningar premieras.  
 
En lansering med några år på nacken som fått ny fart är den Europeiska 
kulturarvsmärkningen, European Heritage Label. På samma sätt som UNESCO utser 
världsarv vill EU ha en variant på temat. Unikt för denna är fokus på att öka intresset bland 
unga för det europeiska kulturarvet, därtill vill man stärka kulturturismen, betona det 
gemensamt europeiska. Om Europaparlamentet anammar idén kan detta genomföras 2012. 

 Unga 
Unga är i högsta grad i fokus för framtiden, ett av EU2020:s flaggskepp (ovan) är Unga på 
väg som främst omfattar arbetsmarknadsfrågor. En övergripande lösning är att öka ungas 
rörlighet på en europisk arbetsmarknad, vilket kan ha kulturrelevans.  
 
Ungdomsstrategin för åren 2010-2018 har två huvudpunkter: 
 

 Förbättrade och mer jämlika villkor för unga i utbildning och på arbetsmarknad 
 Aktivt medborgarskap, social inkludering och ungas solidaritet. 

 
Underrubriken ”kreativitet och kultur” rymmer målet att ungas kreativitet och förmåga att 
vara innovativa ska stödjas genom tillgång till kultur i unga år. Med det främjas 
inlärningsförmåga, personlig utveckling, den interkulturella förmågan och utvecklingen av 
kunnande för att öka arbetsförmågan.  

 Turismen 
Även turismen var föremål för ett Meddelande från Kommissionen 2007  En agenda för en 
hållbar och konkurrenskraftig Europeisk turism. Denna följdes upp i juni 2010 av Europe, the 
world´s No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe. I och med 
att Lissabonfördraget trädde i kraft har EU rätt att stödja, samordna och komplettera 
medlemsstaternas insatser för turism och för detta behövs nya handlingsprogram. Man syftar 
till att främja konkurrens mellan entreprenörer i branschen, och utbyte av goda exempel 
mellan medlemsstaterna, man vill även ha en samlat grepp om turismen och se den 
horisontellt i andra politikområden.  
 
Kommissionen menar att i tider av ekonomisk kris och ökad global konkurrens är det 
högkvalitativ turism man bör satsa på, inte minst riktad mot landsbygden och vad man kallar 
Europas exceptionella kulturella rikedomar. Kulturturismen behandlas inte separat utan ses 
som en självklar del.  
 
Samarbetet bör öka med länder vars invånare kan förväntas resa hit, anser Kommissionen, och 
de länder som betraktas som kommande och växande i det avseendet är Kina, Indien, 
Ryssland och Brasilien, samt länderna runt Medelhavet. 
 
Det finns andra policies att bevaka och finansieringsformer som kan gälla för kulturen, bland 
annat inom stöd för det livslånga lärandet där till exempel programmet Grundtvig ger stöd till 
resor och nätverksmöten. Forskningsprogrammet, FP7, har kulturrelevans och har stöttat 

 
2 

11



  2011-05-31 

digitalisering och kulturfestivaler.  Kulturföretagandet kan stödjas inom Konkurrenskraft och 
Innovation, (CIP). För kulturprojekt med sociala aspekter finns Europeiska socialfonden 
(strukturfond inom Mål 2) och för kreativa näringar kan finnas medel i den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, inom medieprogrammet stöds filmproducenter, distributörer och 
festivaler som visar europeisk film, och inom Aktivt medborgarskap finns stöd till 
civilsamhället. 

 Livslångt lärande 
Det livslånga lärandet har som mål, utöver det uppenbara att lärandet ska ske hela livet, att 
öka rörligheten på arbetsmarkanden, öka tillgängligheten och kvalitén på utbildning samt öka 
entreprenörsanda och innovativt tänkande, i alla utbildningar EU stöder. Här finns således 
stöd till vuxenutbildning på universitetsnivå och lägre, yrkesutbildningar och utbyten. Dessa 
stöd är mycket relevanta för folkhögskolorna, som var några av de första att använda sig av 
EU-stöd.  

 Invest in People 
EU:s växande intresse för omvärlden har bland annat resulterat i att EU-kommissionens 
Biståndsavdelning erbjuder medel till kulturprojekt med social anknytning i länder utanför 
EU.  Detta är mycket relevant för kultursekretariatets/kulturnämndens arbete med Mexico, 
Indien med flera länder och inte minst för alla utövare med långväga samarbeten. 
 
 

Bilaga 2: Ett urval av aktörer på olika nivåer 
 
Internt inom Västra Götalandsregionen: Regionala utvecklingssekretariatets EU-avdelning, 
ansvarar för strukturfonderna. Internationella enheten för Tillväxt och utveckling. 
 
West Sweden jobbar främst för kommunerna med EU:s sektorsprogram. Har projektdesk och 
ger rådgivning. 
 
Vissa kommuner3 och kommunalförbund har EU-samordnare eller kontaktpersoner för EU-
frågor. 
 
Länsstyrelsen ansvarar för landsbygdsprogrammet på den regionala nivån och där är Leader-
programmets nio områden relevanta: Norra Skaraborg, Dalsland och Årjäng, Ranrike (Norra 
Bohuslän), Terra et Mare (kusten från Göteborg till Uddevalla), Göta Älv, Göteborgs 
Insjörike, Västra Skaraborg, Östra Skaraborg, Sjuhärad, vart och ett med eget kontor.  
 
Europa Direkt, tre av EU-kommissionens arton informationskontor i landet finns 2009-12 på 
Stadsbiblioteket i Göteborg (för GR, Göteborgsregionen), Skaraborg (på 
Hushållningssällskapet) och Fyrbodal (hos Åmåls kommun). 
 
Euro Info Centre för små och medelstora företag. 
 

                                                 
3 Kommuner med EU-samordnare/ansvarig: Munkedal, Vänersborg, Mellerud, Orust, Strömstad, Åmål, Dals Ed, 
Färgelanda, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Uddevalla, Trollhättan, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda 
Kommunalförbund med EU-personal: Göteborgsregionen, Sjuhärad, Fyrbodal 
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Riksdagens EU-upplysning 
 
Informationsdesk för EU:s kulturprogram finns på Statens kulturråd, för mediaprogrammet på 
Svenska filminstitutet, för ungdomsprogrammet på Ungdomsstyrelsen. För information om, 
och en del ansökningar till, programmet för livslångt lärande ansvarar Internationella 
programkontoret för utbildningsområdet i Stockholm. 
 
Enterprise Europe Network stöder små till medelstora företag på en europeisk arena, att hitta 
samarbetsparter, ger råd om EU-regler med mera.  
 
För kulturutövarna är en relevant part organisationen cultureactioneurope, ett stort europeiskt 
nätverk där TILLT, Culture Clinic och Röda sten är medlemmar. Cultureactioneurope är i 
konstant dialog med EU:s institutioner som en part i civilsamhällets plattformar. Man har 
även stöd från EU-kommissionen att vara en expertgrupp för rådgivning kring kulturpolitik 
och forskning.  
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Kulturnämnden 

 
 
Kulturnämndens stöd till utvecklingsprojekt vt 2011 

 

Ärendet 
Kulturnämnden stöttar det fria kulturlivet genom medel till 
utvecklingsprojekt, totalt 17 miljoner kronor (2011). Beslut tas i juni och 
december varje år. Utvecklingsmedlen är till för att stötta den 
experimentella, nyskapande och gränsöverskridande kulturen i hela Västra 
Götaland. Stödet kan sökas av juridiska personer som vill genomföra projekt 
i Västra Götaland och projekten måste relatera till de regionala 
styrdokumenten samt till de horisontella målen (ett gemensamt Västra 
Götaland, jämställdhet, integration och internationalisering) som antagits av 
regionfullmäktige. Projekt som har en bred förankring, många 
samarbetsparter och kommunal eller annan medfinansiering prioriteras. I de 
nya riktlinjer som trädde i kraft i samband med ansökningsomgången våren 
2009 prioriteras särskilt projekt som fokuserar på kulturens roll i den lokala 
utvecklingen och främjar nya gruppers delaktighet i kulturlivet. 

 

Bedömning 
Budget: Totalt 17 000 tkr (minus 1 000 tkr reserverade för nya 
projektpotten Frispel och 1 500 för medfinansiering av pågående EU-
projekt) 
Antal ansökningar: 140 ansökningar   
Antal ansökningar på förslag att få stöd: 61 stycken (44 procent) 
Summa på förslag att dela ut i projektomgången: 5 846 000 kronor 
    
Så här fördelar sig ansökningarna våren 2011: 
 
Delregion  sökt summa tkr            förslag     
Göteborg:   13 926 tkr  2 852 tkr  
Fyrbodal:                          2 450 tkr     793 tkr  
Skaraborg:              10 000 tkr   1 675 tkr              
Sjuhärad:              2 500 tkr      460 tkr                 
GR:                         1 286 tkr        66 tkr  
Summa:                       30 162 tkr                        5 846 tkr 
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Och i procent, sökt  förslag 
 
Delregion      2010   2011      2010 2011 
Göteborg:       32%     47 %           44% 50% 
Fyrbodal:      23%          8%            17%         13% 
Skaraborg:         6% 33%         7%         28% 
Sjuhärad:       13%       8%             9%           8% 
GR:        2%   4%                  0%           1% 
VGR:        24%         -        23%    - 
  
    
Hur många projekt får stöd? 
 
Av 140 projektansökningar föreslogs 61 projekt få stöd i någon form, dvs 44 
procent. (I förra omgången fick 48 procent av projekten stöd.) 
 
 46 projekt söktes av projektägare som inte tidigare sökt projektstöd av 

kulturnämnden, dvs 33 procent. 
 
 26 projekt hade interkulturella förtecken, dvs antingen interkulturell 

huvudman eller interkulturellt tema, dvs 19 procent. 
 
Kommentar: 
Summorna är uppdelade efter respektive delregion där huvudmannen 
befinner sig och/eller där projektet kommer att äga rum. ”GR” står för 
Göteborgsregionen exklusive Göteborg.   
 
Av 140 ansökningar kommer 46 från aktörer som söker projektmedel för 
första gången, det vill säga 33 procent. Av dessa föreslås 23 st få stöd.   
 
När det gäller ansökningarna från delregionerna har Skaraborg under de 
senaste åren ökat i antal. Just i år har strömmen av ansökningar från 
Skaraborg varit anmärkningsvärt hög. Andelen ansökningar från GR-
området samt Sjuhärad har under lång tid däremot varit påfallande låg.  
 
När det gäller temat för ansökningarna kan vi konstatera att en stor del av 
projekten handlar om att skapa förutsättningar för ungdomar och unga 
vuxna att själva utöva konst – ”Popkollo” vänder sig till unga tjejer som vill 
spela rock, ”Filmverket” är ett samarbete mellan kommunerna i Skaraborg 
där unga får utveckla sina filmtalanger. Allt fler projektansökningar betonar 
också den sociala dimensionen – att skapa möjligheter för kreativ utveckling 
även för de barn och unga som inte tillhör de gynnade grupperna, ”Unga 
eldsjälar i Sjuhärad” är ett exempel. 
 
Allt fler projekt har internationella förtecken. Projektägarna vill både resa ut 
i världen och stärka de internationella nätverken på hemmaplan. Samtidigt 
noteras en ökning när det gäller projekt som vill ta ett ansvar för att skapa 
plattformar för det fria kulturlivet. Hit hör projekt som Dansbyråns 
pilotprojekt och föreningen Animation i Västs nätverksbyggande för 
animatörer .  
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Ansökningarna till festivalerna är fortsatt många – och i alla upptänkliga 
genrer - medan ansökningarna för rena produktioner minskar – nätverk och 
samarbete kan sägas vara betydligt mer förekommande än själva produkten. 
Många ansökningar platsar in under vad som skulle kunna beskriva som 
”mötesplatser”, däribland Gothenburg Film Studios som vill vara en 
mötesplats för filmbranschen och ta hand om allt från preproduktion till 
postproduktion av film. 
 
Ansökningarna kring film ökar markant. Det gör också de ansökningar som 
vill utveckla webben som pedagogiskt redskap. 
 
Kultur som lärande och pedagogisk metod är också vanligt bland 
projektansökningarna. Danskompaniet SPINN vill höja arrangörernas 
kompetens kring dansare med funktionshinder. 
 
Allt fler projekt, inte minst från projektägare i de mindre kommunerna, 
handlar om lokal samhällsutveckling med kulturen som central roll, 
exempelvis Töreboda konstminigolfbana och Stadslaboratoriet i Mariestad.  
 
Flera projekt bedriver hållbar stadsplanering med hjälp av kultur: Kultur på 
Kållandsö, Slow valley i Ätradalen och ambientfestivalen Dragonfly utanför 
Töreboda. 
 
Dansområdet är fortsatt starkt bland ansökningarna.  
 
När det gäller de horisontella perspektiven finns samtliga representerade. 
Genusfrågorna lyfts i projekt som Popkollo, tillgänglighetsfrågorna i 
SPINNs projekt för arrangörer. Ett stort antal projekt handlar om att 
uppmärksamma våra minoriteters livsmönster, bland annat ett omfattande 
projekt kring romernas kultur, ”I vårt folk ryms hela världen”, och ett antal 
festivaler med olika interkulturella förtecken. Ett stort antal projekt kan 
sägas fokusera på målet kring en gemensam region. 
 
De kommunala samverkansprojekten har ökat över tid. I vårens 
ansökningsomgång finns en rad projekt där två eller flera kommuner i 
Västra Götaland samarbetar på allvar kring kulturfrågor.  
 

Förslag till beslut 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
1. Tilldela medel till projekt enligt tjänstemannaförslagen i bifogad 
handling, så kallat ”projektlakan” daterat 2011-05-30
 
 
2. Medlen belastar budgetposten Projekt kultur 2011 
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Claes Rydberg 
Kulturchef   Ylva Gustafsson 

Kulturutvecklare 

Bilaga/Expedieras till/Kopia till 
De sökande 
Ekonom 
Diariet 



Förslag till utdelning av kulturnämndens projektmedel våren 2011   

Barn och ungdom 2011-05-30
Antal ansökningar N=23

d-nr Projekt Handläggare EK totalt Sökt Förslag Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg GR

KUN-183221
GBG CITY JAM 2011 en del 
av Dancecity Project Eira Högforsen 440 000 70 000 40 000       

KUN-184981
Ett kreativt sommaräventyr, del 
2 Eira Högforsen 348 300 217 000 avslag x     

KUN-185061 Danskurser i Biskopsgården! Eira Högforsen 59 400 59 400 avslag       

KUN-185151
Filmverket (Numera Filmverket 
Skaraborg)

Ylva 
Gustafsson 3 776 200 100 000 100 000     x

KUN-185311

Kultur med barn- barns och 
föräldrars delaktighet i 
utformningen av Barnens 
kulturrum (KUMBA) Eira Högforsen 5 872 000 395 525 avslag   x   

KUN-185371 Unga eldsjälar i Sjuhärad Eira Högforsen 550 000 150 000 140 000   x   

KUN-185621 Med blicken i spegeln
Annika 
Strömberg 110 000 80 000 40 000   x x

KUN-185801

The Gothenburg English 
Speaking Theatre Outreach: 
Pedagogi och Workshops för 
Årskurs 4-9 i VGR Infasning av 
Skapande Skola

Ann-Charlott 
Eklund 153 000 100 000 avslag x x x

KUN-185981

Sabou - samordning av barn- 
och ungdomskultur med en 
internationell inriktning i 
Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner Eira Högforsen 341 600 250 000 250 000     x

KUN-186161
Samverkan med 
musikutbildningen i 
Vänersborg Lars Lundgren 100 000 50 000 avslag x     

KUN-186221
Kungarnas gård Scenkonst 
som verktyg för interkulturell 
integration i ungdomskulturen Eira Högforsen 647 000 400 000 avslag   x   

KUN-186251
Projekt kring demokrati- och 
världskultur frågor för 
ungdomar Eira Högforsen 640 000 90 000 avslag       

d-nr Projekt Handläggare EK totalt Sökt Förslag Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg GR

KUN-186301 Skapande kulturcentrum
Ann-Charlott 
Eklund 4 300 000 500 000 avslag       

KUN-186551

KREATIV FRAMTID - en 
undervisningsmodell och en 
mötesplats mellan kultur och 
entreprenörskap. Eira Högforsen 90 000 90 000 avslag x     

KUN-186581
MTG internationella 
ungkulturmässa i Töreboda 
2011 Eira Högforsen 280 000 150 000 avslag   x   

KUN-186761
Rebellas Skatt - en 
piratmusikal för barn Eira Högforsen 165 000 82 000 avslag       

KUN-186891 Skaparcraft Eira Högforsen 40 000 40 000 avslag x x x

KUN-187001 Popkollo Göteborg 2011 Eira Högforsen 302 000 66 000 66 000   x   

KUN-187111
Dissektion KulturKompetens 
steg 1 och 2 (DKK) Eira Högforsen 9 785 750 404 200 50 000     x

KUN-187131
Projekt Daisy direkt i Norra 
Hisingen Eira Högforsen 600 000 600 000 avslag       

KUN-187251
I made internet and it works 
kind of good Eira Högforsen 123 021 33 000 avslag x     

KUN-187451
Äldreclown Tre Stiftelser och 
Kungälvskommun

Ylva 
Gustafsson 197 285 98 643 avslag       

KUN-187551
Resurscentret "en kulturskola
för alla" Eira Högforsen 1 730 000 1 730 000 avslag       

Festivaler
Antal ansökningar N=24

d-nr Projekt Handläggare EK totalt Sökt Förslag Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg GR



KUN-179921
Stad i ljus - ljuset betydelse för 
rumsupplevelsen ute såväl 
som inne

Annika 
Strömberg 380 000 120 000 avslag     x   

KUN-179931 Fänneslunda Visfestival Lars Lundgren 210 000 20 000 20 000   x     

KUN-179961 The destruction of the ego, and 
the final destruction of the ego.

Annika 
Strömberg 40 000 40 000 avslag     x   

KUN-183671
Internationell 
Spelmansstämma på 
Konstepidemin (ISK)2012 Lars Lundgren 210 000 100 000 avslag       x

KUN-184531 GAS festival 2012 Lars Lundgren 3 355 000 900 000 300 000       x

KUN-185411
Dokumentär Film i Skövde och 
Skaraborg

Ylva 
Gustafsson 200 000 100 000 70 000     x   

KUN-185421 Kosterfestivalen 2011 Lars Lundgren 582 000 40 000 30 000 x       

KUN-185661
Ljudkonst på Nääs 
Slottsområde

Ylva 
Gustafsson 250 000 175 000 avslag       x

KUN-185751 Saltö Folkmusik Festival Lars Lundgren 527 000 100 000 40 000 x       

KUN-185921 Dragonfly Festival 2011
Ylva 
Gustafsson 860 000 300 000 60 000     x   

KUN-185931
Folk- och världsmusikgalan 
2011 Lars Lundgren 1 210 000 75 000 avslag       x

KUN-186011 Samverkansprojekt Planeta Lars Lundgren 595 000 222 500 100 000       x

KUN-186661 Göteborgs poesifestival #30 Eira Högforsen 575 000 165 000 100 000       x

KUN-186741 Landart och leder
Annika 
Strömberg 147 000 83 000 50 000 x       

KUN-186931 " I tiden"- 2011
Annika 
Strömberg 100 000 50 000 avslag       x

KUN-186941 Iransk Kultur Festival
Ylva 
Gustafsson 290 000 200 000 50 000       x

KUN-187181 Pid i Verkligheten
Annika 
Strömberg 162 400 34 000 avslag x x x x

KUN-187221 Kultur på Mauritzberg Lars Lundgren 704 000 169 000 40 000 x     x

KUN-187241 Stig
Annika 
Strömberg 116 900 98 000 avslag       x

KUN-187371 Fjärilspiloterna i Mexico. Eira Högforsen 303 700 142 100 avslag       x

KUN-187461 Marstrands Barockfestival Lars Lundgren 120 000 50 000 20 000 x       

KUN-187571 Satellit Biennal
Annika 
Strömberg 154 400 40 000 40 000       x

KUN-187931
West Sweden Tattoo Lidköping
2012 Lars Lundgren 7 150 000 600 000 300 000 x       

KUN-187991 Körfestivalen i Sjötorp Lars Lundgren 150 000 139 791 25 000    x  

Nytt/Oväntat
Antal ansökningar N=13

d-nr Projekt Handläggare EK totalt Sökt Förslag Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg GR

KUN-181131
MINNESLUCKOR- en 
julkalender för vuxna mobiler 
(Pilot/Prototyp) Eira Högforsen 195 000 140 000 avslag x x x x

KUN-181991
Bohusläns Stenstipendium 
20+1 - utställningsprojekt

Ylva 
Gustafsson 630 000 447 500 200 000 x       

KUN-183371
ROMEO I RULLSTOL - en 
teater med fysiskt 
funkionsnedsatta skådepelare.

Ann-Charlott 
Eklund 300 000 300 000 300 000 x x x x

KUN-185881
Surprise Laboratory 
International 2000

Ylva 
Gustafsson 4 400 000 1 600 000 200 000     x   

KUN-185991
Begreppsverkstad för konsten -
ett textmässigt 
utvecklingsarbete

Annika 
Strömberg 400 175 000 50 000 x x x x

KUN-186201 Fanny Grens väg Tomas Olsson 305 000 50 000 50 000       x

KUN-186291 Skogsliv
Annika 
Strömberg 500 000 360 000 avslag     x   

KUN-186431

Hanah Abdulah dansinstruktion
Perioden vi tänkt är 20 maj-6 
juni, alternativt 27 maj-13 
juni.05 Lars Lundgren 32 500 16 250 15 000       x



KUN-186481
SPINN koncept -
arrangörsutveckling för 
integrerad dans Lars Lundgren 515 200 200 000 100 000 x x x x

KUN-186601 Internet och kulturen
Ylva 
Gustafsson 929 343 385 000 avslag       x

KUN-187301 Pilotprojekt C/O Dansbyrån - 
Internationell flygplats för dans Lars Lundgren 184 000 184 000 90 000       x

KUN-187531
Sånglösa, ett nyoperaarbete i
utveckling Lars Lundgren 410 000 150 000 130 000       x

KUN-187641 Open Set
Ylva 
Gustafsson 1 500 000 300 000       x

Produktioner
Antal ansökningar N=30

d-nr Projekt Handläggare EK totalt Sökt Förslag Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg GR

KUN-173141 (Teaterföreställning) Änkeman 
Jarl av Wilhelm Moberg

Ann-Charlott 
Eklund 525 000 225 000 avslag     x   

KUN-173681 Antigone
Ann-Charlott 
Eklund 1 537 000 300 000 avslag       x

KUN-174781

Projekt X – brukarinflytande i 
spelfilmsproduktion om 
psykosocial problematik12-01-
09

Ylva 
Gustafsson 4 011 656 300 000 avslag x x x x

KUN-180741 Hav och Land
Annika 
Strömberg 40 000 40 000 avslag x       

KUN-182121
Alla är vi lite störda i vår 
utveckling

Ann-Charlott 
Eklund 1 255 000 144 000 avslag       x

KUN-185131 Sensträngar och Stenbrott Lars Lundgren 173 200 83 500 30 000 x     x

KUN-185571

Voodoo Bazaar & Dee World 
Dance Cabaré 
Världskulturdagar med 
föreställning och verkstäder för 
skolungdom i Västra Götaland. Lars Lundgren 634 000 150 000 avslag       x

KUN-185671 Pater Noster Tomas Olsson 300 000 150 000 avslag       x

KUN-186051
Freud i farstun -En alla tiders 
revy

Ann-Charlott 
Eklund 200 000 100 000 avslag x x x x

d-nr Projekt Handläggare EK totalt Sökt Förslag Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg GR

KUN-186071
Birger jarls teater - mer än ett 
bygdespel

Ann-Charlott 
Eklund 530 600 80 000 avslag     x   

KUN-186081
EYE WALK "Konstnären som 
pilgrim" Tomas Olsson 586 580 000 avslag     x   

KUN-186231
FANTASI - PROCESS OCH, 
ELLER I PRODUKT Lars Lundgren 655 000 100 000 50 000       x

KUN-186281
Boundaries del 2 - 
internationella residens. Lars Lundgren 506 510 250 000 avslag       x

KUN-186491 Play Alter Native
Ann-Charlott 
Eklund 1 058 000 250 000 100 000       x

KUN-186511
Tajphoon Tivoli plays Kung 
Ubu Lars Lundgren 42 000 100 000 avslag       x

KUN-186591 Den sista måltiden
Ann-Charlott 
Eklund 92 000 30 000 30 000 x x x x

KUN-186701
Duo Tempra möter essens:1 - 
2 kvinnor, 2 män, 4 instrument, 
4 datorer Lars Lundgren 54 760 30 000 avslag x       

KUN-186721 Ett skepp kommer lastat Lars Lundgren 373 016 373 016 avslag x   x   

KUN-186801 Spelplats Kronhusgården Lars Lundgren 400 000 50 000 avslag       x

KUN-186851
Body Beatbox - "The Sound of
You" Lars Lundgren 200 000 50 000 avslag       x

KUN-186951 Händelser i Ljusparken Lars Lundgren 1 069 000 300 000 50 000       x

KUN-187071
MAP utställningsprojekt hösten 
2011

Ylva 
Gustafsson 1 480 000 120 000 60 000       x

KUN-187101 Spelaren
Ann-Charlott 
Eklund 1 820 000 200 000 avslag x x x x

KUN-187191 Darkling, I Listen
Ylva 
Gustafsson 152 000 30 000 avslag       x

KUN-187291 Who am I? Is this a book? Lars Lundgren 598 000 140 500 avslag   x x x



KUN-187341 "Sido - vi vet allt om dig."
Ann-Charlott 
Eklund 300 600 75 000 avslag x x x x

KUN-187471 Sampí Lars Lundgren 732 000 222 000 avslag x x x x

KUN-187481
Inte bara Jeppe - ett 
sommarspel Eira Högforsen 532 000 100 000 avslag x       

KUN-187611
Ebba Lindqvists lyrik - med 
egen röst. Eira Högforsen 55 000 10 000 avslag x       

KUN-187881
Civil svensk 
sjöfartskommunikation firar 
100års jubileum 2011 Tomas Olsson 139 000 50 000 avslag       x

Förstudier
Antal ansökningar N=5

d-nr Projekt Handläggare EK totalt Sökt Förslag Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg GR

KUN-186101
Kulturvitalisering via 
kunskapsutbyte! Tomas Olsson 563 000 218 000 avslag   x     

KUN-186841
Förstudie till syfte att belysa 
Lokstallets utvecklingspotential 
och föreslå handlingsplan

Annika 
Strömberg 21 699 13 799 10 000 x       

KUN-187171 westsweden-Istanbul
Annika 
Strömberg 30 000 30 000 15 000 x x x x

KUN-187511 Förstudie för rivercities Lars Lundgren 220 250 156 750 40 000 x     x

KUN-187541 Shop 'til you drop? Tomas Olsson 50 000 30 000 30 000 x       

Övrigt
Antal ansökningar N=45

d-nr Projekt Handläggare EK totalt Sökt Förslag Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg GR

KUN-179841 Romer i centrum
Ylva 
Gustafsson 113 000 25 000 25 000       x

KUN-183741 Mötesplats Göteborg Lars Lundgren 248 000 150 000 avslag       x

KUN-184141 Stadslaboratoriet Mariestad
Annika 
Strömberg 1 365 000 350 000 150 000     x   

KUN-184361
Genom sinnet som lockar 
minnet

Annika 
Strömberg 138 700 75 000 avslag       x

KUN-184611
Varför slår du Jan-Ove? - ett 
teaterprojekt om våld ur den 
våldsutövandes perspektiv

Ann-Charlott 
Eklund 462 700 462 700 avslag     x   

KUN-184621
In Between Chairs and 
Cultures

Annika 
Strömberg 659 000 265 000 avslag x       

KUN-184731 Textil- och Modefabriken
Annika 
Strömberg 3 409 600 250 000 avslag   x     

KUN-185081
Experimentyta för konstnärliga 
undersökningar i landskapet 
c/o Bottna Land Art

Annika 
Strömberg 250 257 000 avslag x x x x

KUN-185201 Nystart för Digitala Bildverkstan
Annika 
Strömberg 1 103 500 923 000 avslag       x

KUN-185211
Konceptuell samtidskonst med 
kulturfestival och 
konstpedagoiskt projekt, som 
genomförs år 2012-2014.

Annika 
Strömberg 1 605 000 500 000 avslag     x   

KUN-185331 Biblioteket som kulturarena Eira Högforsen 758 000 601 000 avslag   x     
d-nr Projekt Handläggare EK totalt Sökt Förslag Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg GR

KUN-185401
Rydal Design Center 
Residency Program

Annika 
Strömberg 248 100 127 000 50 000   x     

KUN-185481
Utveckling av natur- och 
kulturturism på Kållandsö med 
omgivande skärgårdar Tomas Olsson 3 782 570 350 000 350 000     x   

KUN-185541

"I vårt folk ryms hela världen" - 
dokumentation och dialog om 
livet som rom i Västra 
Götaland

Ylva 
Gustafsson 1 026 770 205 000 200 000 x x x x

KUN-185561
Dynamisk samverkan för ett 
litterärt Västra Götaland. Eira Högforsen 900 000 900 000 400 000 x x x x

KUN-185631 Folkmusik i Skövde Lars Lundgren 80 000 20 000 15 000     x   

KUN-185961 Töreboda Konstminigolfbana
Ylva 
Gustafsson 602 000 500 000 100 000     x   



KUN-186131 Doc Lounge ht 2011
Ylva 
Gustafsson 219 000 75 000 25 000       x

KUN-186141
Bibliotek i Väst - ett samarbete 
utan gränser Eira Högforsen 1 872 720 000 avslag       x

KUN-186341 Master Class 2011 Lars Lundgren 329 500 75 000 30 000       x

KUN-186351 Brunnen
Ylva 
Gustafsson 87 000 47 000 avslag       x

KUN-186381
Dans på rosor - ett bibliotek för 
danskonsten Lars Lundgren 412 000 276 000 avslag       x

KUN-186391
IBSEN - ett dockhem i två 
akter

Ann-Charlott 
Eklund 350 000 100 000 100 000 x x x x

KUN-186401
Internationellt nätverkande och 
främjandet av animationen 
inom Västra Götaland-fas2

Ylva 
Gustafsson 240 000 200 000 100 000       x

KUN-186611
Bottom-up identity – bottom up 
or sideways stepping? 
(arbetstitel)

Ylva 
Gustafsson 1 230 000 350 000 avslag       x

KUN-186691 Ordet är ditt Eira Högforsen 3 800 112 3 551 712 avslag       x

KUN-186711
Historisk AV-mediacentral för 
de Nordiska länderna

Ylva 
Gustafsson 1 400 000 1 400 000 avslag     x   

KUN-186781
Kb3 – Kollektivt berättande i 
kubik. Fas 2: Insatsstyrkan 
mobil medborgarredaktion Eira Högforsen 630 000 200 000 50 000     x   

KUN-186791
Afrika, dans, lejon, barn och 
ledsagare och rullstolar Eira Högforsen 200 000 150 000 avslag     x   

KUN-186821 Kultur & Hanterksby Kviberg
Annika 
Strömberg 50 000 50 000 avslag       x

d-nr Projekt Handläggare EK totalt Sökt Förslag Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg GR

KUN-186831
(ingen titel)Lackmåleri som 
visuell konstart

Annika 
Strömberg 32 35 000 avslag x     x

KUN-186881 Mind the gap
Annika 
Strömberg 75 000 50 000 40 000 x       

KUN-186921

Hjo Konsthall- mötesplats för 
konst,kultur och hälsa. Period 
2, inkluderat projektet 
Konst(bad)hytter.

Annika 
Strömberg 704 530 531 450 100 000     x   

KUN-187021 KIFÅ Gallery
Ylva 
Gustafsson 671 000 466 000 50 000     x   

KUN-187141 Slow valley, Ätradalen Tomas Olsson 925 000 400 000 250 000   x     

KUN-187231
Kubansk musik och kultur på 
svenska. Del 1

Ylva 
Gustafsson 80 000 80 000 avslag       x

KUN-187261 Kultur och människa
Ylva 
Gustafsson 950 000 350 000 avslag   x     

KUN-187271 Audience outreach - skivprojekt Lars Lundgren 150 000 60 000 avslag       x

KUN-187391 "Människor i Änglagårdsbygd"
Ylva 
Gustafsson 120 000 70 000 avslag   x     

KUN-187411
Fem samcurerade konstscener
– Om film

Ylva 
Gustafsson 378 000 99 500 avslag       x

KUN-187441
Offentlig konst i det utvidgade 
fältet - nya perspektiv på det 
materialbaserade arbetet.

Annika 
Strömberg 260 000 140 000 avslag x x x x

KUN-187491 Tombola Parksalong II 2011
Ylva 
Gustafsson 40 000 29 000 avslag       x

KUN-187521
Bevara och sprid. Om arkiv och
tillgänglighet för fri västsvensk 
konst. Tomas Olsson 260 000 210 000 avslag       x

KUN-187581 Waryaa Events Diasporaprojekt
Ylva 
Gustafsson 1 056 546 915 998 avslag   x   x

KUN-187601 Mässprojektet 2011 Lars Lundgren 195 000 140 000 30 000       x
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2011-05-15 
Diarienummer KUN 112-2011 
 

Kultursekretariatet 
Handläggare Birgitta Adler 
Telefon 0761-004668 
E-post birgitta.adler@vgregion.se

 

Kulturnämnden 

Yttrande över motion av Karin Grennberg (C) om regionalt 
idrottsmuseum RSK 272-2011 

Ärendet 
Kulturnämnden har från Regionstyrelsen erhållit motion från Karin Greenberg 
(C) om regionalt idrottsmuseum. Svar skall vara regionkansliet tillhanda senast 
30 augusti 2011.  
 
Karin Greenberg beskriver kortfattat betydelsen av idrottslivet i Västsverige, 
idrottens betydelse för hälsa, social samvaro och som samhällsutvecklande 
faktor. Hon menar att det idrottsmuseum som finns på Kviberg i Göteborg, och 
som finansieras via Västsvenska idrottsförbundet, Göteborgs kommun (Idrotts – 
och föreningsnämnden) samt med sponsormedel, bör vara föremål för en dialog 
och ett samarbete med Västra Götalandsregionen för att tillvarata idrottens 
kulturarv och uppmärksamma idrottens betydelse. Motionären menar att 
Idrottsmuseet på Kviberg inte har de geografiska och ekonomiska 
förutsättningarna för att utvecklas på ett gynnsamt sätt. Motionären yrkar på att 
Västra Götalandsregionen utreder möjligheten till ett samarbete med 
Idrottsmuseet för att tillvarata vårt arv och intresse för idrottens betydelse för 
samhällsutvecklingen i Västsverige. 
 

Bedömning 
Kultursekretariatet föreslår att motionen avslås då dialog med idrottsrörelsen 
redan finns inom nämndens arbetsområde. Frågan ryms även inom Västarvets
uppdrag från kulturnämnden  
Inom ramen för kulturnämndens pågående arbete med regionens 
idrottspolitiska verksamhet inryms både utvecklingsarbete och en ökad 
dialog om idrottens generella möjligheter och ökade samhällsansvar. 
 
Kulturnämnden ger idag årliga bidrag till idrottsrörelsen i Västsverige. 
Dessa medel fördelas via de två regionala idrottsförbunden samt till tre 
handikappidrottsförbund som fördelar medlen vidare till de olika specifika 
idrottsförbunden utifrån ett av kulturnämnden antaget idrottspolitiskt 
handlingsprogram. I detta program påtalas vikten av idrottens 
samhällsansvar, dess betydelse som samhällsfaktor och dess möjligheter att 
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verka inom kulturområdet, ansvar och utvecklingsområden som också 
idrottsrörelsen vill ta. 
 
Kulturnämnden är medveten om Idrottsmuseets behov av förnyelse och dess 
svårigheter vad gäller geografisk placering och ekonomi. Kulturnämnden är 
också medveten om idrottsrörelsens stora betydelse för individer och för 
samhällsutvecklingen och nämnden vill verka för att idrotten ges ett större 
inflytande i olika samhällsutvecklande frågor som t ex integration, 
gränsöverskridande kulturverksamhet och lokal utveckling. Västsvenska 
idrottsförbundet, och de andra förbunden, har intressanta utvecklingsidéer 
som kulturnämnden ser fram emot att ytterligare samverka kring, utifrån de 
arbetsmodeller som nämnden har i frågan.  
 

 

Förslag till beslut 
 

Kulturnämnden beslutar  
 
1. Motionen avslås  
 

2.  Yttrandet överlämnas till regionstyrelsen 
 

Kultursekretariatet 
 
 
Claes Rydberg 
Kulturchef 

Birgitta Adler 
Regionutvecklare kultur 

 
 
 
 

Expedieras till/Kopia till 
Regionstyrelsen 
Diariet 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2011-05-16 
Diarienummer KUN 388-2010 

Kultursekretariatet 
Handläggare: Håkan Henning 
Telefon: 031 63 08 80 
E-post: hakan.henning@vgregion.se

 

Kulturnämnden 

 

 

 

Startbidrag 2011 till studieförbundet Kulturens 
Bildningsverksamhet 

 

Ärendet 
Beviljande av startbidrag för 2011 till studieförbundet Kulturens 
Bildningsverksamhet. 

 

Beredning 
Den första juli 2010 blev Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens) ett 
självständigt studieförbund. Studieförbundet fick därmed ett eget statligt 
bidrag från Folkbildningsrådet. Man har även i december 2010 inkommit till 
regionen med en ansökan om startbidrag för 2011. Som eget studieförbund 
har Kulturens byggt upp och bedrivit lokal verksamhet i Västra Götaland 
under hösten 2010. Från januari 2011 är Kulturens en egen juridisk person i 
Västra Götaland (inklusive Halland).  
På årsbasis motsvarar Kulturens verksamhet i regionen cirka en halv procent 
av den totala lokala verksamheten som studieförbunden rapporterat till 
Statistiska centralbyrån för 2010. Omräknat i pengar utgör en halv procent 
av kulturnämndens budget för studieförbunden cirka 240 000 kronor.  
Ibn Rushd, som också är ett nystartat studieförbund, har av Västra 
Götalandsregionen beviljats startbidrag för att de första åren bygga upp sin 
regionala verksamhet. Det är rimligt att även Kulturens beviljas startbidrag. 
Då det ännu inte finns tillräckligt med underlag för att bedöma den regionala 
verksamheten bör startbidragets storlek baseras på omfånget av den lokala 
verksamheten under 2010. 
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Förslag till beslut 
 

Kulturnämnden beslutar 
 
1. Kulturens Bildningsverksamhet beviljas ett startbidrag för 2011 på 240 
000 kronor för förbundets regionala verksamhet. Bidraget handläggs vid 
kultursekretariatet tillsammans med övriga bidrag till studiedistrikt i 
regionen 
 
2. Anslaget belastar kulturnämndens budgetpost 2011 för studiedistrikt. 
 
 
Kultursekretariatet 
 
 
Claes Rydberg  
Kulturchef Håkan Henning 
 Kulturutvecklare 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Kulturens bildningsverksamhet 
Ekonom 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2011-05-30
Diarienummer KUN 137-2011 

Kultursekretariatet 
Handläggare Ylva Gustafsson 
Telefon 0522-670808 
E-post ylva.l.gustafsson@vgregion.se

 

Kulturnämnden 

North Sea Screen Partner – medfinansiering 2011 

 

Ärendet 
  
Kulturnämnden är sedan 2009 en part i Interregprojektet North Sea Screen 
Partner som löper fram till halvårsskiftet 2012. Projektet handlar om att 
stärka små och medelstora aktörer på filmområdet, producenter, 
distributörer och filmarbetare genom olika insatser. För Västra 
Götalandsregionens del har fokus handlat om att skapa nätverk på 
postproduktions- och distributionssidan och att allmänt höja kompetensen 
för aktörerna på området. Projektets huvudpartner är TayScreen 
Commission i Dundee, Skottland.  
 
Kulturnämnden tog beslut 2008 om att gå med i projektet för att bidra till att 
stärka regionens kompetens att driva EU-projekt inom det av 
regionledningen prioriterade Nordsjösamarbetet. Budgeten är på 1 200 000 
kronor fördelat på tre år, det vill säga 400 000 kronor/år. Parterna i projektet 
finns i Norge, Danmark, Skottland, Tyskland och Holland (se bilaga). 
 
  

 Bedömning 
 
Västra Götalandsregionen har sedan flera år etablerat sig som en kraftfull 
aktör när det gäller att samproducera spelfilm och, på senare tid, TV-drama. 
Genom Film i Västs placering i Trollhättan har ett tydligt kluster med 
företag i film- och mediabranschen växt fram. Film i Väst tillhandahåller en 
imponerande infrastruktur när det gäller samproduktion av långfilm, och i 
området runt Trollhättan erbjuder nu faciliteter i hela kedjan – från pre- till 
postproduktion. Under det senaste året har Gothenburg Film Studios växt 
fram som ett viktigt komplement till Film i Väst. Att ge de mindre aktörerna 
på området möjlighet att utvecklas är North Sea Screen-projektets viktigaste 
mål, och stärker hela satsningen på den audiovisuella sektorn.  
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Under 2010 avsatte Kulturnämnden 600 tkr till North Sea Screen Partner. 
Återstående summa fördelas enligt förslag på 400 tkr för 2011 och 200 tkr 
för 2012 (avstämt med samarbetsparterna).  
 
 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
1. 400 000 kronor avsätts för medfinansiering av North Sea Screen Partner 
under 2011 
 
2. Medlen belastar kulturnämndens budgetpost för medfinansiering av EU-
projekt 
 

Kultursekretariatet 
 
 
Claes Rydberg 
Kulturchef 

Ylva Gustafsson 
Regionutvecklare kultur 

 

Bilaga/Expedieras till/Kopia till 
De sökande 
Ekonom 
Diariet 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.mediaevolution.se/


Transnationell samverkan för att 
stärka hela mediesektorn i NSR



Partners
Denmark

Germany

Norway

Sweden

UKNetherlands



All Partner Conference augusti 2010 Bremen



• Projektet pågår till 2012 med ev förlängning
• Budget EUR 5,9 miljoner
• Västra Götalandsregionen 400 tkr/år
• EU går in med 50% av kostnaderna
• Övergripande målsättning: “Building the transnational 

dimension of clusters and research and innovation 
networks”

FAKTA



• Produce affärsutveckling av småföretag inom filmsektorn
• Shoot databas för locations och production service
• Post nätverk för postproduktion
• Learn kompetensutveckling och samverkan

Produce • Shoot • Post • Learn



Stärka SME:s inom Nordsjöregionen
Stödja klusterutveckling inom film, TV och media
Nätverk mellan kluster och länder.
Workshops, seminarier, nätverksträffar och thinktanks
Utbyte av ”best practice” inom företagande, innovation     
och finansiering

WP1   PRODUKTION



Utveckling av service till produktionsbolag
Attrahera produktionsbolag utanför NSR att förlägga
inspelning här
Filmturism
Marknadsföring av regionen
Databas för information om filmbolag, crew, locations etc

WP2  Shoot



Uppbyggnad av ett forskningsinstitut för visuella effekter I      
Dundee – labbet skall vara en bro mellan forskning,
näringsliv och produktionsbolag

WP3/ POST



• arrangera Master classes
• databas över utbildningsmöjligheter inom film och media i 

NSR
• utbyten

WP4/ LEARN



North Sea on Screen – producentnätverk i Bremen
After Work på Fyn – nätverkande produktionsbolag
Utbildningar från nybörjare till professionella – manus, regi, 
Klippning,  Oxford
Miljöcertifiering av film – utbyte av best practice – London
Uppbyggnad av postproduktionslabb – Dundee

EX. PÅ ARRANGEMANG HITTILLS



“Screen writing for writers” med den irländska regissören
Brendan Foley (bl a actionfilmen The Riddle, thrillern Johnny
Was) på Fyn
Entering the Film Business – seminarium under Nordisk
panorama i Bergen
Masterclasses arrangerade av University of Dundee
och Tietgen Business College, Odense



-växla upp “Twelve for the future” till NSR
-historiska dokuementärer mot webb och mobil
-FOKUS TYSKLAND ENGLAND o NEDERLÄNDERNA 
-utveckling av production service på Gothenburg Film Studios
-THINK TANK produktionsbolag o VGR
-After Work Gothenburg Film Studios

UNDER PLANERING VGR



Recept på framgång
Träffa Peter Aalbeck Jensen och Ib Tardini från Zentropa
Den 25 oktober i Faaborg nära Odense

Screenwriting for writers: 19–21 november, Odense
(specialerbjudanden för manusförfattare i Västra Götaland)

PÅ GÅNG.....



www.northseascreen.eu
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2011-05-23 
Diarienummer KUN 66-2011 
 

Kultursekretariatet 
Handläggare Ylva Gustafsson 
Telefon 0522-67 08 08 
E-post ylva.l.gustafsson@vgregion.se

 

Kulturnämnden 
 
 
Digitalisering av biografer i Västra Götaland 

 

Ärendet 

Frågan om digitalisering av biograferna i Västra Götaland har diskuterats 
flitigt i kulturnämnden under våren. Biografen som mötesplats har också 
lyfts av kommunerna i Västra Götaland som en prioriterad fråga under 
arbetet med kulturplanen inom ramen för samverkansmodellen. I 
regeringens vårbudget avsattes 15 miljoner kronor för digitalisering av 
biografer under 2011, och därmed tidigarelades det statliga stödet ett år. 

Vid sammanträdet den 5 maj 2011 beslutade kulturnämnden att avsätta en 
miljon kronor för medfinansiering av digitaliseringen under 2011, KUN 66-
2011, § 33. Nämnden beslutade samtidigt att ha två utlysningar under året 
med sista ansökningsdag den 20 maj respektive 30 september. Beslut tas i 
kulturnämnden den 9 juni respektive 17 november. För att få regionalt stöd 
skall den kommunala finansieringen vara beslutad, och stödet söks av 
kommunerna. Regionutvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 
den 3 maj att medfinansiera digitaliseringen med en miljon kronor under 
2011, RUN 612-0379-11, § 75 under förutsättning att kulturnämnden 
avsatte samma summa. 

Till grund för besluten låg bedömningen att de små biograferna i Västra 
Götaland kommer att slås ut om inte en snabb digitalisering kommer till 
stånd. Ett regionalt stöd kan påskynda digitaliseringen och bidra till att en 
väsentlig del av stödet från Svenska Filminstitutet hamnar i Västra 
Götaland. Under 2010 har Svenska Filminstitutet bidragit till att digitalisera 
17 biografer, varav fyra i Västra Götaland: Tranemo, Stenungsund, Skara 
och Lysekil (Alingsås och Uddevalla fick stöd 2009). 

Ärendet har beretts gemensamt av kulturnämnden och 
regionutvecklingsnämnden. Summorna på förslag finansieras med lika del 
av de båda nämnderna.  
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Bedömning 
Vid sista ansökningsdatum den 20 maj hade 16 ansökningar inkommit till 
kulturnämnden. En ansökan är ofullständig och föreslås avslag eftersom 
sökanden är annan än kommunen och eftersom det finns flera biografer i 
kommunen som också skulle kunna komma i fråga för stöd. 
 
Övriga 15 ansökningar är korrekt inkomna. I de fall där kommunal 
medfinansiering inte är beslutad finns i samtliga fall intentionsbeslut där 
man garanterar en kommunal medfinansiering på minst den summa som 
regionen avsätter. Flera kommuner har sökt eller fått stöd från andra 
instanser, bland annat Svenska Filminstitutet, Leaderprogrammen, 
landsbygdsstöd eller Sparbanksstiftelser (se ansökningar samt bilaga). 
 
Ansökningarna imponerar stort i sina gedigna bakgrundsbeskrivningar och 
ambitiösa framtidsplaner. Samtliga har de senaste åren lagt ner ett rejält jobb 
på att locka tillbaks publiken till biografen. Flera beskriver att det regionala 
biografstöd som beslutades 2008 har bidragit till den innehållsliga 
utvecklingen i biografrepertoaren. Det innehållsliga engagemanget har i det 
här fallet gått före den tekniska upprustningen, vilket gör att kommunerna 
har alla föresatser att med digitaliseringen få uppgraderade mötesplatser 
som verkligen lockar invånarna till att just mötas. Barn, unga och seniorer 
dominerar bland målgrupperna, men många satsar också på ett breddat 
filmutbud med temakvällar och festivaler.  
 
Av de 15 ansökningar som kan komma i fråga för regionalt stöd har 
samtliga fått eller sökt stöd från Svenska Filminstitutet. Dals Ed, Mariestad, 
Tranemo och Vara fick stöd av SFi under 2011. Övriga kommuner uppger 
att de har sökt stöd från SFi i vårens ansökningsomgång. Beslut är att vänta i 
juni.  
 
Vid bedömningen av ansökningarna har följande kriterier beaktats: 
 Kommunal medfinansiering 
 Biografens inriktning – repertoar, verksamhet och utvecklingspotential 
 Geografisk spridning, närhet till andra digitaliserade salonger 
 Kulturell infrastruktur på orten, närhet till andra kulturinstitutioner 

 
I Västra Götaland finns för närvarande 16 salonger som är digitaliserade 
enligt vedertagen 2K-standard (som erfordras för att kunna få distribution på 
aktuella svenska och amerikanska storfilmer). Totalt finns i Västra Götaland 
146 salonger. Biografverksamhet bedrivs idag i 46 av regionens 49 
kommuner. 
 
Digitaliserade salonger med 2K-projektorer finns idag i: 
 
Bengtsfors, Odeon 
Borås, Biostaden 2001 (och snart även Röda kvarn) 
Sotenäs, Hunnebo Bio 
Tanum, Bio Nautic, Grebbestad 
Lysekil, Skaftö Folkets hus + Lysekils Folkets hus 
Lilla Edet, Folkets hus 
Tjörn, Saga i Skärhamn 
Stenungsund, Kulturhuset Fregatten 
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Skara, Grand 
Alingsås, Saga 
Uddevalla, Saga 
Göteborg, Bio Roy, Bergakungen 
Skövde, Biostaden Saga 
Ulricehamn, Folkets hus 
 
Av listan ovan ser vi att Bohuslän dominerar när det gäller digitaliserade 
salonger. Därför är det extra roligt att samtliga ansökningar i den första 
omgången kommer från Skaraborg, Sjuhärad och GR-området (samt en från 
Dalsland). 
 

Förslag till beslut 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
 1. Dals Eds kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
 2. Falköpings kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
 3. Gullspångs kommun tilldelas 150 000 kronor 
 
 4. Götene kommun tilldelas 150 000 kronor 
 
 5. Härryda kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
 6. Karlsborgs kommun tilldelas 100 000 kronor  
 
 7. Lerums kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
 8. Lidköpings kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
 9. Mariestads kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
10. Skövde kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
11. Tibro kommun tilldelas 150 000 kronor 
 
12. Tidaholms kommun tilldelas 150 000 kronor 
 
13. Tranemo kommun tilldelas 50 000 kronor 
 
14. Vara kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
15. Vårgårda kommun tilldelas 150 000 kronor 
 
16. Medlen belastar kulturnämndens budgetpost för biografstöd 2011. 
 
17. Stödet betalas ut när hela finansieringsbilden är klar.  
 
  
 



Sida 4(4) 
Kultursekretariatet 
 
 
Claes Rydberg 
Kulturchef 

Ylva Gustafsson 
Regionutvecklare kultur 

 Bilaga/Expedieras till/Kopia till  
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ANTECKNINGAR 

  

Ylva Gustafsson  
Ansökningar DIGITALISERING 2011-05-23  

 

KUN 66-2011 
   

Kommun  Sökt belopp  Medfinansiering Förslag 

 1) Dals Ed, Svea Bio 100 000    
SFi 306 tkr, LBU 
140 tkr, k 134 tkr 100 000  

 2) Falköping, Cosmorama   150 000 Kommun 300 tkr  100 000 

 3) Gullspång, Centrumbiografen 200 000   Kommun 200 tkr  150 000   

 4) Götene, Göta Lejon 150 000   Kommun 300 tkr  150 000   

 5) Härryda, Kulturhusets bio i    
      Mölnlycke 200 000    

Kommun 320 tkr 
Principbeslut  100 000    

 6) Karlsborg, Casablanca 100 000   Kommun 200 tkr  100 000  

 7) Lerum, Bio Vågen 100 000   Kommun 345 tkr  100 000  

 8) Lidköping, Folkan 178 500 Kommun 257 tkr  100 000  

 9) Mariestad, Saga 100 000 
Kommun 200 tkr, 

SFi 294 tkr  100 000   

10) Mark, Skene Folkets Hus   200 000 Kommun 300 tkr  avslag    

11) Skövde, Odéon 200 000   Kommun 400 tkr  100 000   

12) Tibro, Vintergatan   175 000 Kommun 350 tkr  150 000 

13) Tidaholm, Saga Största möjliga 
 Principbeslut 

taget 150 000   

14) Tranemo, Tranan 75 000   
Kommun 437 tkr, 

SFi  318,4 tkr 50 000       

15) Vara, Park Bio 200 000   
Kom 350 tkr, SFi 
325 tkr, Spb 250 t  100 000    

16) Vårgårda, Rialto    200 tkr Kommun 250 tkr 150 000     
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2011-05-30 
Diarienummer KUN 12-2011 
 

Kultursekretariatet 
Handläggare Ylva Gustafsson 
Telefon 0522-670808 
E-post ylva.l.gustafsson@vgregion.se

 

Kulturnämnden 

 

 

 

Kulturstipendier 2011 

 

Ärendet 
Kulturnämnden delar årligen tio stipendier om 20 000 kr vardera till 
personer som är verksamma inom kulturlivet i Västra Götaland. Syfte med 
kulturstipendierna är att uppmuntra nyskapande och gränsöverskridande 
verksamhet och kan delas ut till personer som har gjort utmärkta insatser i 
kulturlivet. Utöver de tio som föreslås som kulturstipendiater utses 
dessutom en särskild stipendiat ur Skaraborgs jubileumsfond som ska ha 
anknytning (född eller verksam) till Skaraborg. 

 

Bedömning 
Antalet ansökningar till regionens kulturstipendier ligger stadigt strax under 
300 stycken (lika många till arbetsstipendierna) med stor övervikt på 
sökanden från Göteborg. Antalet kvinnor och män som söker är i princip 
jämnt fördelat. 

 

Förslag till beslut 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
1.  Arbetsstipendier tilldelas enligt tjänstemannaförslag (handling delas ut 
på nämndsammanträdet). 
 
 
2. Medlen belastar budgetposten Arbets- och kulturstipendier 2011. 
. 
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Kultursekretariatet 
 
 
Claes Rydberg 
Kulturchef 

Ylva Gustafsson 
Regionutvecklare kultur 

 

Bilaga/Expedieras till/Kopia till 
Alla sökande 
Ekonom 
Ylva Gustafsson 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2011-05-30 
Diarienummer KUN 12-2011 
 

Kultursekretariatet 
Handläggare Ylva Gustafsson 
Telefon 0522-670808 
E-post ylva.l.gustafsson@vgregion.se

 

Kulturnämnden 

 

 

 

Arbetsstipendier 2011 

 

Ärendet 
Kulturnämnden utser årligen sex arbetsstipendiater för att uppmärksamma 
utmärkta insatser i Västra Götalands kulturliv. Arbetsstipendierna söks för 
egen räkning och stipendiesumman är på 100 000 kronor. 
 
Stipendieansökningarna bedöms av en utomstående jury bestående av 
Magnus Andersson, Päivi Ernkvist, Ulf Karl Olov Nilsson, Celia Prado, 
Vicky Sverkerson och Anna Takanen 

 

Bedömning 
Antalet ansökningar till arbetsstipendierna ligger liksom tidigare år runt 350 
stycken med stor tonvikt på sökanden från Göteborg. Andelen kvinnor och 
män som söker är jämnt fördelat med viss övervikt på kvinnorna. 

 

Förslag till beslut 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
1. Arbetsstipendier tilldelas enligt tjänstemannaförslag (handling delas ut på 
nämndsammanträdet). 
 
2. Medlen belastar budgetposten Arbets- och kulturstipendier 2011 
 

 

 



 
Kultursekretariatet 
 
 
Claes Rydberg 
Kulturchef 

Ylva Gustafsson 
Regionutvecklare kultur

Bilaga/Expedieras till/Kopia till 
Alla sökande 
Dick Wesström 
Ylva Gustafsson 
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Tjänsteutlåtande 
Datum:2011-05-17 
Diarienummer KUN 4-2010 
 

Kultursekretariatet 
Handläggare Dick Wesström 
Telefon 031-7051795 
E-post dickwesstrom@vgregion.se

 

Kulturnämnden 
 
 
 
 
 
Revidering av detaljbudget 2011 

 

 

Ärendet 
I detaljbudgeten för 2011 ligger lönekostnader för 2,5 fasta tjänster, 
motsvarande 1 550 000 kr, på ansvar som skiljer sig från det ansvar där de 
övriga fasta tjänsterna på sekretariatet ligger. För att få en samlad bil av hur 
lönekostnaderna ser ut för den fast anställda personalen bör lönemedlen för 
dessa personer flyttas i detaljbudgeten och att därmed en justering görs av 
den beslutade detaljbudgeten för 2011. 
 

Bedömning 
En justering av detaljbudgeten skulle leda till att lönekostnaderna för 
Kultursekretariatet lättare och mer rättvist skulle kunna jämföras över tiden 
och ge en tydligare bild av vilka resurser som används för att bedriva 
verksamheten. 
 
 

 

Förslag till beslut 
 

Kulturnämnden beslutar 
 
Detaljbudget 2011 revideras med att 500 000 kr flyttas från ansvar 
Information och kommunikation, 750 000 kr från ansvar Internationalisering 
och 300 000 kr från ansvar ”Lust att lära” till ansvar Sekretariat. 
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Claes Rydberg 
Kulturchef 

Dick Wesström 
Ekonom 

 

Bilaga/Expedieras till/Kopia till 
Diariet 
Jenny Jernberg 
Rolf Malm 
Håkan Henning 
Ekonom 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2011-06-30 
Diarienummer KUN 9-2011 
 

Kultursekretariatet 
Handläggare Anneli Skarp Hjälmén 
Telefon 0522-670802 
E-post anneli.hjalmen@vgregion.se

 

Kulturnämnden 
 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Delegationsbeslut Kulturnämnden 
§12 2011-05-16 Textil och modefabriken i Borås tilldelas 100.000 kr på 
delegationsbeslut av kulturchefen 
§13 2011-05-24 Delegering av attesträtt från kulturchefen till medarbetare 
 
Övrigt 
Brev från San Francisco Art Commission 2011-05-17 
 
Kulturrådet, beviljade utvecklingsbidrag 2011, 2011-05-31 
 
§75 11-05-03 Regionutvecklingsnämnden beslutar avsätta högst 1 000 000 kr till 
digitalisering av biografer i Västra Götaland under förutsättning att kulturnämnden 
avsätter motsvarande summa 
 
 Avtal 2011-04-14 KUN 118-2011, mellan Tibro kommuns 
utbildningsnämnd och Västra Götalandsregionens kulturnämnd gällande 
samarbete KLIV 2.0 Kultur och Lärande I vardagen I enlighet med KN 
beslut 2010-12-03 §129 
 
Avtal 2011-04-14 KUN 127-2011 mellan Vänersborgs kommuns 
utbildningsnämnd och Västra Götalandsregionens kulturnämnd gällande 
samarbete KLIV 2.0 Kultur och Lärande I vardagen I enlighet med KN 
beslut 2010-12-03 §129 
 
Reserapport North East England, Rolf Malm  
 
Reserapport San Francisco, Rolf Malm 
 
 
Kultursekretariatet 
 
 
Claes Rydberg 
Kulturchef   Anneli Skarp Hjälmén 

Nämndsansvarig 
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Västra Götalandsregionen 
Kultursekretariatet 
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TELEFON: 
0522-670800 

HEMSIDA: 
www.vgregion.se/kultur 

 

 

 
 
Datum 2011-05-16 
Diarienummer KUN 1-2011 
 

Kultursekretariatet 
Handläggare Ylva Gustafsson 
Telefon 0522-67 08 08 
E-post ylva.l.gustafsson@vgregion.se

 
 
Delegationsbeslut 
 
 

§12 
Textil- och modefabriken, Borås 

 

Ärendet 
  
Textil- och modefabriken i Borås är en gren inom inkubatorn Espira som 
koncentrerar sig på att utveckla idéer runt textil och mode - i konceptet ingår 
design- och affärscoachning, showroom med tillhörande catwalk och ljud- 
och ljussystem samt en ateljéplats med utrymme för experiment. Inkubatorn 
vänder sig i första hand till nyutexaminerade studenter från Textilhögskolan 
i Borås, och är därmed en viktig länk i kedjan från student till professionell. 
De flesta arbetar i gränslandet mellan kommersiell och ideell när de börjar, 
och kommer ut som entreprenörer.  
 
Textil- och modefabriken startades 2007 och har en central del i Borås 
ambition att bli Skandinaviens ledande arena inom mode, textil och design. I 
Borås finns ett livskraftigt näringsliv, högskola, stora konfektionsföretag, e-
handelsaktörer och högteknologiska textilproducenter som under flera år 
utvecklats i satsningen Smart textiles där Västra Götalandsregionen varit en 
huvudaktör. Kulturnämnden stöttar den eftergymnasiala designskolan 
Nordisk designskola i Borås, med mycket gott renommé. Tillsammans 
bildar de här aktörerna ett betydande kluster kring mode, design och textil 
innovation.  
 
Textil- och modefabriken har under 2009 och 2010 haft stöd från RUN (600 
tkr) och KN (300 tkr) för att skapa ett tydligare samarbete med 
sjuhäradsprojektet Smart textiles. Nu har man sökt och beviljats medel från 
Europeiska regionalfonden, och söker medfinansiering från kulturnämnden 
med 100 000 kronor under 2011 och 150 000 kronor under 2012. RUN 
avsätter 550 000 kronor på två år. 
 
 

Bedömning 
 
Textilklustret i Borås är en viktig motor för mode och design som en kreativ 
näring i Västra Götaland. Textil- och modefabriken fyller en viktig funktion 
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i klustret genom att satsa på unga talanger som precis skall ta steget ut från 
högskolan och skapa sig en egen plattform som kreatörer. Att på detta sättet 
växla upp EU-medel är också en av kulturnämndens uttalade ambitioner.  
 
 

BESLUT 
 

1. 100 000 kronor avsätts till projektet under 2011. 

2. Medlen tas ur budgetposten för medfinansiering av EU-projekt 2011. 
 

Kulturnämnden 
 
 
 
Claes Rydberg 
Kulturchef 
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Datum 2011-05-24 
Diarienummer KUN 1-2011 
 

Kultursekretariatet 
Handläggare Anneli Skarp Hjälmém 
Telefon 0522-67 08 02 
E-post anneli.hjalmen@vgregion.se

 
 
Delegationsbeslut 
 
 

§13 
Delegering av attesträtt 

 

Ärendet 
Kulturchefen har på Regiondirektörens delegation, rätt att utse attestanter 
för nämndens budgetposter. 
 
 
 

BESLUT 
 

1. Kultursekretariatets ekonom utses till attestant jämte kulturchefen, till 
kulturnämndens samtliga budgetposter. 
 
2. Nämndansvarig tillika sekreterare i kulturnämnden utses till attestant, 
jämte kulturchefen och ekonomen, för bugetposten Kulturnämnd 51000  

 
 

Kulturnämnden 
 
 
 
Claes Rydberg 
Kulturchef 
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Krende
Fbrdelnix1g av utveckllngsbidrag till regioner och landsting samt regionala
och lokala teater-, dans- och musikinstitntioncr samt regionala museer, 2011
vilka ingfr i kultursa.mverka.nsinodellen

Siskande
Se beslutsbilaga I

Kulturradets beslut
Stntens kulturrid beviljar utvecklingsbidrag enli gt beslutsbilaga 2. Totalt
beviljat belopp vid donna fBrdeh'1ing ir 8 750 000 kronor.

Utbetalning av biclraget sker till det plus- eller bankgiro som respelctive bi-
dragsmottagare hai' angett.

Arendc KUR 201 li 1469, Norrbottensteatern, har bordlagts och bereds i
siirskild ordning.

Ovriga anstikningax om bidrag avsla1s.

Bidraget sr tiirenat med sirskilda villkor, se beslutsbilaga 3.

Ansiiknlngar
Vid detta ansfilo1ingstillfli1le hai inkommit 58 ansbkningar. Totalt ansbkt
belopp uppgar till 28 233 212 kronor.

Ansfilcningar hat inkommit hrh samtliga liin inom kultursamverkansmo-
dellen varav 26 ansblmingar fiin Vista Gbtaland, 14 frin Skine, 8 fl-in
Halland, 6 hrh Gotland och 4 Hrh Norrbotten. 42 av ansiikningarna kom-
mer 6-511 lculturinstitutioner och resterande 17 #£I1 regioner elle= landsting.

Av ansiilmingarna galler knappt 5 0 procent utveckling av museiverksamhet,
drygt 20 procent relaterade till musik och cirka femton procent till teater.
Ovriga anstjkningar giller projekt avseende dans och arkiv eller Er kultur-
omridesbvergripande.

Av a.nsbkningan1a g5.l1er 43 nya utvecklingsptojekt och 36 avser flerariga
projekt, varav 15 giller redan pabbijade projekt.

Stalens kulturrlid Box 27215, 102 53 Stockholm Besok: Borgvigen 1
- 5

Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulhJrradet@kulturradei.se Webbplais: wwwkulturradetse ~
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Parallellt med detta beslut bar Even beslut fattats om utvecklingsbidrag till
regional musikverksamhet saint regionala och lokala teater-, dans- och mu-
sildnstitutioner (dm KUR 201 1/ 1350) och till regionala museer (dnr KUR
2011/1008).

Ski! fbr beslutet

Tillimplig reglering
Kulturradet disponerar under budgetaret 2011 medel fbi iiirdelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet under anslag 1:6 ap.l Bidmg till
regional Ibllturverlmlmher.

Kulturradet beslutar om fBrdelning av detta statsbidrag till landstingen re-
spektive Gotlands kommun med stbd av lag (2010:1919) om fordelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet samt i enlighet med fzirord-
ningen (2010:2012) om fllrdelning av vissa statsbidrag till regional lcultur-
verksamhet.

Enligt fBrordningen (2010:2012) om flirdelning av vissa statsbidrag till reg-
ional kulturverksamhet far Kulturradet besluta om tidsbegr&nsade bidrag till
s1rategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Tidsbegransade ut-
vecklingsbidrag Er endast lamnas till sedan verksamhet som ocksa far bi-
drag fran landsting, kommun eller annan huvudman. Vid fBrdelning av tids-
begrdnsade utvecklingsbidrag ska Kultuxradet siirskilt bealcta de nationella
kulturpolitiska malen som rbr kvalitet, konstnsrlig flimyelse och tillgiinglig-
het till kulturutbudet.

Region Gotland, Region Skane, Region Halland, Vistra Gbtalandsregionen
samt Norrbottens lens landsting &r enligt lag (2010:1919) om tlirdelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ber£tiigade att sbka utveckl-
ingsbidrag enligt flirordningen (2010:2012) om Rirdelning av vissa starshi-
drag till regional lculturverksamhet. Det ga1ler Even kulturinstitutionema i
dessa lan.

Utgingspunlcter fbr bediimningen
Andamalet fbi fsrdelningen av statsbidraget sr enligt 6 <5 i (2010:2012) en-
ligt oven nsmnda ~rordning om Rirdelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet alt bidra till att de nationella kulturpolitiska malen uppnas
sault ge bkade mbjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

2(8)
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I Rirordningen (2007:1 186) med instruktion RSr Kulturredet anges att myn-
digheten i sin verksamhet ska. integrera ett jiimstilldhets-, mingfalds- och
bamperspektiv saint ett internationellt och interkulturellt utbyte och samar-
bete.

Av regleringsbrevet ii'amgAr att bidragen ska proves av Statens ku1tumsd
utiii-5.n respektive bidragssbkande institutions och organisations verksam-
hetsrnassiga prestation och ekonomiska situation samt utifiin kulturpolitiska
pzioriteringar. Av regleringsbrevet Eamgbr vidare alt re geringens kultur-
politiska prioriteringar under mandatperioden ir barns och ungas rstt till
kultur, kulturarv fbi fiamtiden samt forbllttrade villkor fbi den nyskapande
kulturen. Dessutom fi'amg&r att det bvergripande milet Rir bidragsgivningen
Er uppni ett omfattande och varierat kulturutbud av hbg kvalitet for alla i
hela landet.

En annan utgingspunkt for bedbmningen har varit projektens regionals. for-
anlcring och medfinansiering.

Sedan 2005 hai Kultumldet fist sfirskild uppmirksamhet vid ansokningar
om utvecklingsbidrag fbi att utveckla och stiirka den professionella dansen.

Flerciriga prnjekt
Kultumidet hai under en fbljd av Ar beviljat ett antal i1erdriga projektbidrag
RSr alt pd si siitt mbta upp behovet av lungsiktigt utvecklingsarbete ph in-
stitutionerna och i regionema. I takt med alt utrymmet fbi Kultnrrhdets all-
miinna utvecklingsmedel minskat (anslag 1:2) stills det stone krav pai tor-
ligheten inom Kulturridets bvriga anslag. Detta g&ller sven anslag 1:6. Kul-
turredet kim konstatera alt om en stor del av anslaget Er uppbundet av flexi-
riga utvecklingsprojekt minskar utryunnet fbi att bifalla nya intressanta pro-
jekt. Utvecklingsbidragen ber dido= Rirdelas med en balans mellon ltngsik-
tiga utvecklingsprojekt och Iner kortvariga sddana.

Kulturridet hat tagit hansyn till om ansblcningama avser slutfasen av tidi-
gare bifallna fleririga projekt. Kulturridet hm dock enligt budgetlagen inte
nigon mbjlighet att gora utmstelser fbi mor in ett ir i taget vilket medtor att
rldet valle sr miste gora en ny prbvning Even av de flerairiga projekten. Fbr
de ileririga projekten giiller d£rtBr att sbkande erligen miste ansoka om
Inedel fbi dessa.

$(8)
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Bed61nning
Kultun-Adet bar, i enlighet med ftirordningen, valt ati, tBrutom tidigare bevil-
jade fleraiiiga projekt, prioiitera. ansbkningar glillande projekt av strategisk
och nationell betydelse som beaktar de nationella kulturpolitiska milen som
rbi kvalitet, konstnilrlig fen-1yelse och tillglinglighet till kulturutbudet.

Med nationell betydelse avser Kulturridet projekt som hnr eB'ekter som
striicker si g utfiver den regionala betydelsen av projelctet, excmpelvis pro-
jckt som ir metodutvecldande eller projekt som kan utveckla den nationella
infrasmikturen inom kultummrddet.

I syfte att fri1mja de nationella kultuxpolitiska m5.len som rbi kvalitet och
konstnirlig Rimyelse has Kulturrsdet bl.a. volt att prioritera projekt av
konstoinr5.desbvergripa.nde och intcrnationell karaktiir. I syBe att H-Eimja
tillgsnglighet till kulturutbudet hal' Kulturrddet bl.a. prioriterat projek1 som
tbr ny teknik och digitalisering.

Ku.lti.m'&det kan konstatera att det hai inkommit ett flertal projekt som enli gt
riders bedbmning syfcar till att uppiylla organisationernas ordinaiie upp-
drag. Enligt Kultumidet bbr denna typ av utvecldingsprojekt finansieras
inom ramon Hit verksamhetsbidragen. Projekt som avser utveckling inom
ramon for ordinarie uppdrag hai seledes inte prioriterats.

Av de beviljade utvecklingsbidragen avser cirka 35 procent 1nusikrelaterade,
respektive museirelaterade och knappt 15 procent teaterrelaterade respektive
projekt inom konstomrddesbvergripande verksainhet. Resterande 5 procent
riktas till dansprojekt.

Av de tjugosju bevihade ansbkningama kommer fen= him Region Gotland,
sex Hrh Region Shine, tre hrh Region Halland, elva {iain VBstra Gbtalands-
regionen samt tvi hrh Norrbottens lin. Av dessa sr femton pigiende flori-
riga projelct varav fyra Er fbi det avslutande het, sju &r nya fleririga projekt
och fem Hr ettairiga.

Region Garland
Kultuirddet bar bifallit fem ansolmingar frin Region Gotland varav tvzi Sr
andre Aret pal treiriga projekt, tvai ar Rirsta &ret pa treariga projekt och ett ir
ettmigt. Fbljande projekt beviljas bidrag fbi fBrsta het:

Gotlandr Musiltmj/ielse fbi "Sverige-Brasilien 2012". Projektet innebEr
en ny satsning pi internationellt samarbete, ddr Brasilien star i fokus.

4(8)
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En brasiliansk tonsattarc kommer att arbeta med Gotlands Blxisarkvintett
i syftet att presentera bede nyskriven svensk och bmsiliansk musik for
en ung publik sivil pi Gotland och i Stockholm som i Brasilien. Det sr
Kulturridets bedfimning alt projektet fBrutom att leda till nya kopplingar
mellan de bsda liindernas musikliv och vidareutveckling av samaibetet
mellan Gotlands Musikstiiielse och Visby Intemationella Tonsittarcent-
rum Even uppfyller kriterierna fbi kvalitet, konstnlirlig Rsmyelse och
tillglinglighet till kulturutbudet samt framjar intemationalisering.

Region Gotland fbi "Den professionella dansens utveckling pi Got-
land". Genom projektet bnskar regionen ge bkat utrymme for den pro-
fessionella dansen, bl. a. genom residens och gistspel. Det it Kulturre-
(lets bedbmning att projektet kan leda till att 6ka 1illgiingligheten till
danskonst av hbg kvalitet och stirka den nationella innastrulcturen mr
den professionella dansen.

Region Garland fbi "Kulturarv i samverkan". Kulturarvshdgoma pd
Gotland engagerax mnnga grupper och organisationer. Regionen avser
att ta ett samlat grepp kring kulturarvshigoma och arbeta med en kul-
turarvskonsulent och ett ss kallat kulturarvsrasd. Konsulenten kommer
att arbeta mot fisreningai och intresseorganisationer, lokala museer med
Hera. Kulturridet bedbmer att det samlade grepp som regionen gbt
kommer att stirka bede institutioner och det civila samhli1lets mbjlighet-
er att arbeta med kulturarvsrelaterade frdgor och dlirmed stirka tillging-
ligheten till dessa.

Region Slc&ne
Kulturr!idet hai bifallit sex ansbkningar &in Region Skdne varav tvzi it
andre eller tredje iret pi treiriga projekt, WE it Firsts, Sret pd fleririga pro-
jekt och tvi Er ettiriga. De beviljade nya projekten 51:

Kulmren i Lund fbi "Ljud och platser - di och nu! En del av Popstad
Lund" som ar en utstdllning som bygger pd kollektivt berit1ande om
Lunds historia och det musikliv som praglat staden mellan ken 1971 -
1996. Utstilllningen bygger pi ny teknik och sociala medier, och som
bidrar till en ny yngre mslgrupp for museet, dir insamling av material
och kartlitggning av Lunds musikliv sker kontinuerligt under projektet.
Det ir Kultunidets bedbmning att projektet ir nyskapande inom musei-
verlden och leder till delaktighet, interaktion och medskapande och
kommer att utveckla museets fortsatta verksamhet.

5(8)
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Malmo Sradsteater fbi "Spelplat$ Malm6- ett £orberedande arbete fbi en
ny bam-och ungdomsscen". Projektet Hr en Rsrstudie som innefattar ett
samarbete med Unga Klara och andre scenkonstinstitutioner fbi att
bland annat hbja den konstniirliga kompetensen pd teatern. Kulturrddet
bedbmer att projektet syliar till att Biimja konstnlirlig utveckling pd
barn- och ungdomsteateromrsdet och 6ka tillgiing1igheten till kulturut-
budet fbi den unga publiken samt ir av nationellt intresse.

Region Shine fbi "Utveckling av fsr bkad visualisering och
digitalisering". Kulturridet bedbmer att projektet kommer att skapa be-
tydligt bkad tillginglighet till kultur i olika funnel'. De delar som be-
handlai modellframtagning, visualisering ph bibliotek, digitalt visnings-
rum i samverkan med finn i SkSne och Konst1ilm rbrlig bild crossmedia
och bildkonst bidrar alla till alt stzirka biblioteken och utveckla lcultur-
hustanken.

Helsingborgs Stadsieater beviljas bidrag fbi "Ou11*eachprojekt Helsing-
borgs stadsteater, del II" for den del av ansbkan som giller sd kallade
dynamiska dialoger tBr bkad delaktighet och tillginglighet till kulturli-
vet. Enligt Ki1lturraidets bedbmning $5. hai metoden under projektets
Rsrsta or visat sig fiamgingsrik nilr det giiller teatems utveckling utiliin
sdvil ett interkultnrellt som ett tillgiinglighets- och deltagarperspektiv.
Ansskan glitter andra 5.ret av en treiri gt projekt dir medel for forsta bret
sbktes och beviljades av Stiftelsen Framtidens Kultur.

Region Holland
Kulturridet hai bifallit ire ansbkningar frin Region Halland varav ott it
andra 5.ret pd ett tviorigt projekt och WE Er fBrsta Aret pa'! flerdriga projekt.
Fbljande projekt beviljas bidrag for flirsta het:

Region Holland Rfur "Resurs Konst vid Hallands Konsunuseum". Museet
i Halmstad kommer att genomgi en fbrsndring fr£.n alt ha vaiit ett kul-
turhistoriskt museum med store konstsamlingar till att bli ott konstmu-
seum och resuiscentrum fbr kunst. Kulturridet bedbmer att projektet er
nydanande och kommer att ge erfarenheter vid liknande projekt i fiamti-
den.

Slifelsen Holland! ldnsmuseer for "Utveckling av kultuidis1rikt". Pro-
jelctet innebiir en utveckling struk1urerade metoder fbi planering av sam-
hitlers insatser inom kulturomridet. Metodema BI generella och kom-
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mer att barbra Her regioner in Halland och ttven inbegiipa Her av de
statliga partema i samverkansrhdet.

Vzisrm Gomlamivregionen
Kulturridet hai bifallit elva ansblcningar frhn Vistra Gbtalandsregionen
varav lila Br andra eller tredje iret pai tleririga projekt, ett Sr tBrsta Iiret pi
tvoArigt projekt och tvi &r ettziriga. De beviliade nya projekten Er:

Gdieborgs .5)'mjimiker fbi "Konstnirligt residens med inriktning barn
och 1mgdom, tvri it 2011-2013". Projektet lyher Bam siva! traditional]
som nyslcriven orkestermusik i syfte att tillgiingliggbra en marginali-
serad genre bland unga lyssnare. Projektet innefattar sAvE! traditionella
skolkonsertbesbk som interaktivt deltagande i produktionen av Rirestflll-
ningama. Enligt Kulturrddets bedbmning uppfyller projektet kriteriema
Rir kvalitet, konstniirlig firnyelse och tillghlnglighct till kulturutbudet
saint Er av nationellt och intemationellt intresse.

Goteborgs 5)lmjimilcer Eh' "Direktsfinda konserter pi bio" som enligt
Kultumidets bedbmning iimehdller ett omfattande tillgiinglighetsarbete
med mallet att ge konserter med Gfiteborgs Symfoniker med spridning
over hela landet, i samarbete med Digitala Hus (F olkets Hus och Parker)
och Kungliga Filharmonikerna/stockholms Konserthus. Fbr att nh nya
publikgrupper kommer bl.a. tvs! av konsertema ati rikta sig till ham och
ungdom.

Vdstm Gotalandsregionen fbi " Utvecklingscentrum fbi ssmtida musik-
och ljudkonst i Vhstsverige". Projektet innebir R$rankring och projekte-
ring av ett nytt utvecklingscen1mm Rir samtida musik- och Uudkonst i
Viistsverige samt ett centmm fbi publikutveckling. Milet &r att arbeta
konstarts- och kunskapsbvergripande och tiimja konsmiirligt utveckl-
ingsarbete, intemationalisering och kommunikations- och publikutveckl-
ingsarbete. Det ar Kultumidets bedbmning att projektet kommer att
fiimja dels, konstnmridesbvergiipande samarbeten rnella.n det regionala
och det fiia kultnrlivet, dels publikutveckling Rir samtida musik- och
ljudkonst i Vdstsverige.

Norrbottens kin
Kulturrsdet hai bifallit tvi ansbkningar frin Norrbottens lan varav en Br
andra 5.ret pa!. ett Ireirigt projekt och en ir tbrsta Bret p& ott trehrigt projekt.
Den beviljade ansbkan fbi Ar ett Er:
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Norrbottens Idris landsting fbi "Kralicenirum fbi ny musik". Projektet
syftar till alt utveckla de belintliga verksamhetema inom Norrbottens-
musiken, Lulen Tekniska Universitet/institutionen fbi Konst, kommuni-
kation och l&rande och Studio Acusticum i Pitch RBI ati skapa ett krah-
centrum fbr ny musik, dar Acusticumomridct i Pitch planeras bli ett nav
och Inbtesp1ats f25r tonsllttare och musiker. Kulturnadet ha! tagit del av
den fiirstudie som besta1lts av Norrbottens 15115 landsting med Hera, och
vill ssrskilt &a.mh£lla fiirstudiens pdpekanden om att i projektet hitta
former Rir residens och delaktighet som blir relevanta ur eli jiimstiilld-
hetsperspelctiv saint alt stirka kontakmit och besbks1iekvens bland util-
vare och samverkanspartners nationellt. Projektet uppfyller enligt Kul-
turrhdet kriteriema fer kvalitet och tillginglighet till kulturutbudet samt
alt projektet ar av nationellt och intemationellt intresse.

Arende Dnr KUR 2011/ 1469, Norrboiiensteatern, bordliiggs och bereds i
s1irskild ordning.

Ovriga ansbkningar avslis.

Handliiggningen av Srendet
Detta beslut har fattats av Generaldirektbren Kennet J ohansson cher fore-
dragning av Jochum Landin. I beredningen av iirendet hat iiven avdelnings-
chefen Benny Marcel, enhetschefen Mika Romanus, koordinatbrerna Lotta
Brillioth Bjiimstad, Lisa Poska, Ellen Wettmark och Erik Astrfim samt
handll1ggama Anna Eineborg, Mats Hansson, Magnus Lemark, Karin Nils-
son, Luciano. Marques och Anna Selvzig deltagit.

Pi grund av jav har Magnus Lemark inte deltagit i beredningen av ansbkan
hin Vdsrm Gzstalandsregionen Rir " Utvecklingscentmm Rr samtida mu-
sik- och ljudkonst i Vistsverige" (KUR 2011/2014).

PA Kultunidets vsgnar

KennetJohans n
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GD 2011:219 Flirdelnlng av utvecklingsbidrag tlll regloner och land$ting sami reglonala och Iokala teater-, dans- och mu$lklnstitutioner sami regionala
museer 2011 vllka lngsr I kuliursamvelkansmodellen

Beslutsbllaga 1. $amtllga ansbkningar

Dnr Organisation Pmjeknot$ namn L#n

KUR 2011I1420

KUR 2011/1937

KUR 2011/1971

KUR 2011/1995

KUR 2011/2000

KUR 2011/938

KUR 2011I1344

KUR 2011/1370

KUR 2011/1373

KUR 2011/1381

KUR 2011/1393

KUR 2011/1400

KUR 2011I1404

Gotlands Museum

Region Gotland

Gotlandb Muslk81iftel$e

Region Gotland

Region Golland

Lansteatem ps Go1land

Kulturen i Lund

Helsingborgs stadstealer AB

Malmb Stadsteater

Musik i Syd (fbr Region Sksne)

Kulturen I Lund

Musik i Syd

Regionmuseet KlistlanstadLand$antikvarien i

Skene

Ostersjbn runl pd 3 Ar. Museer i samverkan

Kulturaw i samverkan

Sverige-Brasilien 2012

Den professionella dansens ulveckllng ps Gotland

Hela dns konstpedagog

Fbr bam i Osterjbomraidel fas 2

Highlights pi sksnska museer

Outreachprojekt Helslngborg$ stad$1ealer, del Il

Spelplats Malmd-eli fdrberedande arbete for en ny bam-och
ungdomssoen

tonsatt- konstnsrlig fbmyel$e och utveckling

Ljud och platser - dd och nu! En del av Popstad Lund

Vi slsr ps tmmmor into ps varann!

Metodutveckling - konsumtionssamhallets infraslmktur

1

Gotlands lan

Goilands len

Gotlands len

Gotlands lan

Gotlands lin

Gollands len

Skins lan

Shine lan

Skdne lin

Skene lan

Sksne Idn

Skdne lan

Sksne lan
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GD 2011:219 Fbrdelnlng av utveckllngsbldrag till regioner och land$tlng sami regionala och lokala heater-, dans- och musikinstitutioner sami reglonala
museer 2011 vllka ingtr I kultur$amverkansmodellen

Be$lutsbilaga 1. Samtllga ansbknlngar

Dnr Organisation Projektets namn Lain

KUR 2011I1413

KUR 2011/1748

KUR 2011/1975

KUR 2011I1978

KUR 2011/1994

KUR 2011/2018

KUR 2011/2023

KUR 2011/1394

KUR 2011I1418

KUR 2011/1717

KUR 2011I1965

KUR 2011/2005

KUR 2011I2015

Musik i Syd

Malmb stadimalmb Museer

FormlDesign Center

Skdnes Dansteater

MalmO stadlmaimb Konstmuseum

Region Skane I Kultur SkAne

Stiftelsen Wanas ut$tallningar

Lllnsmuseet Halmstad

Stiftelsen Hallands lansmu$eer Halmstad och
Varberg

Lansmuseet Varberg

Region Halland

Region Halland

Region Halland

7

Monday Night Big Band rbr pd sig

Larande for hollbar utveckllnglurbana odlingarlsKl-metoder och larstilar

Rum fbr mbten mellan m&nniskor, ting och tanker

Dialog - Danskunskapande och Delaktighet

Med $praket i fokus

Utveckllng av lnfrastruktur for bkad visualiseiing och digitalisering

Konsiprat - en audioguide om kunst av bam

Folkkonst och kulturhistoria pa konstmuseum

Utveckling av kulturdistrikt

Samarbetsmodell fbr hdgskola och museum

Resur$ Kunst vid Hallands Konsimuseum

Handslag Halland - en samverkansmodell fbr ideell kultursektor

Musik som lakande kraft

2

Skaine lan

Skane lan

Skane I&n

Skane lan

Skine l&n

Skhne Ian

Sk&ne l&n

Hallands Ibn

Hallands lan

Hallands lan

Hallands lan

Hallands IBn

Halland$ ian
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GD 2011:219 Fbrdelnlng av utveckllngsbldrag till Iegloner och landsting sami regionala och lokala teaser-, dans-och muslklnstltutloner sami regionala
museer 2011 vllka lng&r I kultuisamverkan$modellen

Beslutsbllaga 1. $amtllga ansllknlngar

Dnr Organisation Pmjektets namn LEI!

KUR 2011I2020

KUR 2011I957

KUR 2011I1314

KUR 2011I1316

KUR 2011/1345

KUR 2011I1360

KUR 2011I1362

KUR2011I1377

KUR2011I1396

KUR 2011I1419

KUR 2011/1425

KUR2011I1428

KUR 2011I1429

Teater Halland AB

L&nsmuseet Varberg

Gbteborg eladlgbteborgs stadsmuseum

Gbteborg$ stadirbhsska muscat

Vdstra GolalandbregionenN£slbrvet

Gbteborgs stadlrbh88ka museet

Gbteborgs Symfoniker AB

Gbleborgs SladlGdleborg$ kon81museum

Regionteater Vast AB

Vtstra GotalandsregionenN&slarveliRMvg

Gbteborgs Symfoniker AB

Gbteborgs stadirbhsska museet

Gbleborgs Btadirohsska museet

S

lntemationell soenkonstfestival p& Tjolbholm

Tld och kommunikation

Hammalkullen molar lnnerstaden

Barockt bamperspektlv - Skala 1:20

Den skandinaviska resandekartan

Ond design

Konstn&rligt residens med inriktning bam och ungdom

Milt konstmuseum 2: Kon$ten och jag. Ar 2 (av 2)

GlPS - Genus och pedagogik fbr Institution och Skola

En naturvetenskaplig upplevelse for de allm minsta

Direklsllnda konserter ps! bio

Designhlstorlen I 3D

Modeexplosion pe Rbhsska

3

Hallands len

Hallands len

V&stra Gbtalands len

Vastra Gbtalands lin

Vastra Gbtalands lin

Vastra Glitaland$ lim

Vastra Gbtalands l&n

Vastra Gbtalands lbn

Vaslra Gdtalands ltln

Vastra Gblalands lan

Vislra Gbtalands Ian

Vgstre Gbtalands len

Vastra Gblalands llln



KULTU RADET
GD 2011:219 Fiirdelning av utveckling$bidrag tlll regioner och Iandsting sami reglonala och Iokala lester-, dans- och musikin$titutloner sami regionala
musoer 2011 vllka lngirl kultulsamverkansmodellen

Beslutsbllaga 1. Samtllga anbbknlngar

Dnr Organisation Projelitem' namn Lin

KUR 2011I1431

KUR 2011I1433

KUR 2011/1434

KUR 2011/1438

KUR 2011/1954

KUR 2011I2003

KUR 2011I2004

KUR 2011I2010

KUR 2011/2011

KUR 2011I2012

KUR 2011/2013

KUR 2011I2014

KUR 2011/2016

Gbteborg$ siad/Rbhsska museet

Folkteatem i Gbteborg Ekonomisk Fbrening

Folkteatem I Gbteborg Ekonomibk Fbrening

Gbteborgs Naturhistorlska Museum, Vi$tarvet

Nordiska Akvarellmuseat

V&stra Gbtaland$regionenN&starvet

Gbteborgs Stadsmu$eum

Alvbborgb lens forenlngsarkiv

V&$lra Gbtalandsregionen

Vastra Gdtaland$regionen

Va$tra Gbtalandsregionen

Va$tra Gdtaland$regionen

Folkteatem I GM-rborg Ekonomisk Fdrening

&

Osynlig design

Arbeta-identitet-Folkteaterakademin

Dansresidence p& Folkkeatem

Con otros ojos - perspektiv pe naturvdrden

Aktiv mbtesplats 2011-2012

Vdstanlet - kommunala mu$eer och Iokala mdtesplatser

Nya Bamens Museum

projekt av digitalisering av lokalarklvens arkivdatabaser

Storbandsfestlval vartannat Ar

TVA delar ett skolprojekt och eh kultuanlsprojekt

Metodutveckling med fokus pai Bam och ungas rat! fill kultur

Uivecklingsoentrum fbr samtida musik- och ljudkonst i Vilstbvelige

3D-s&nd leater

4

Wstra Gtitaland$ ldn

Vastra Gbtalands lan

Vi$tra G£3ta!ands Ian

Vastra Gbtaland$ lin

Vdstra Gbtalands IBn

Vastra Gbtalands lan

Vdstra Gbtalands lan

Vastra Gbtalands lan

Vastra Gbialands lan

Vasira Gotaland$ lin

Vistra Gdtalands lin

Vastra Gbtaland$ lin

Veisira Gbtaland$ Ian



OKULTU RADET
GD 2011:219 Fbrdelnlng av utveckllngsbidrag till regioner och landsting sami regional= och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner sami regionala
museer 2011 vllka lngir I kultursamverkansmodellen

Beslut$bllaga 1. Samtllga ansbkningar

Dnr Organlsadon Prujektets namn Lin

KUR 2011/2019

KUR 2011I2081

KUR 2011/1480

KUR 2011/1606

KUR 2011/2021

KUR 2011I2022

Barts stadff extllmuseet

Vlstra Gtitaland$regionen

S1i1talben Norrbottensieatem

Stinelsen Norrbottensteatem

Norrbotten$ lans landsting

Norrbottens lbns landsting

Texijlt malelialbibliotek. Fbrbtudie fbr samverkan museum - hbgskola

Framtidens produktionsprocesser fbi dansen

Kulturell m&ngfaid, minoriteter, interkulturell utveckling

Bamteaterfestival LUBU

Kraftoentrum fbr ny musik

Konstmusebt i Norr

Vastra Gdtalands lan

V&stra Gotalands I&n

Norrbottens lan

Norrbottens lan

Nonbottens Ibn

Nonbot1ens Ian

E 5



KULTU RADET
GD 2011:219 Fiirdelnlng av utvecklingshldrag till regloner och land$ting sami reglonala och lokala teater-, dans- och
muslkinstitntloner sam! mglonala museer 2011 vllka lngsrl kultursamverkansmodellen

Beslut$bllaga 2. Bevlljade an$6kningar

Dnr Organisation Org.nr Projekbts namn E!t3rlgl'/ Bevlqat bldrag Regionilan

KUR 2011I1420

KUR 2011/1937

KUR 2011/1971

KUR 2011/1995

KUR 2011/938

KUR 2011I1370

KUR 2011I1373

KUR 2011I1381

KUR 2011/1393

KUR 2011/1978

KUR 2011/2018

Gotlands Museum

Region Go1land

Gotland$ Mublkslihalse

Reglon Gotland

L&nsteatem pA Go1land

Helsingborgb stadsteater AB

Malmb Stadsleater

Musik I Syd (for Region Skins)

Kuhuren i Lund

Sk&ne$ Dan$teater

Region Skins

834000-1042

212000-0803

834001-2296

212000-0803

834001-7709

556043-2931

5562084526

556634-2795

845000-0842

556010-7160

232100-0255

E

Osters]tin runt pt 3 cr. Museeri samvelkan

Kulturanl i samverkan

Sverlge-Braslllen 2012

Den professionella dansens ulveckling pt
Gotland

For bam I Osieijcsomradel fas 2

Outreachprojekt Helsingborgs stadstea1er.
del ll

Spelplats Malmd-ett fbrberedande arbete fbr
en ny bam-och ungdomssoen

Tonsatt- kons1n&rlig fomyelse och utveckllng

Liud och platser - de och nu! En del av
Popsiad Lund

Dialog - Dan$kunskapande och Delaktighel

Utvecldlng av infrastmktur fbr bkad
visualiseiing och digltalisening

1

1av3

1

1av3

Zav3

Zav3

1

Zav3

1

3av3

1av3

Flerdrlg!

2 av 3 300 000

300 000

200 000

150 000

250 000

115 000

150 000

200 000

300 000

300 000

1 100 000

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Skine

Skene

SkAne

Shine

Sktne

Skene
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GD 2011:219 Fbrdeining av utvecklingsbidrag till regloner och Iand$tlng sam! regionala och lokala teater-, dans-och
mu$iklnstltutlonar sami regional! museer 2011 vilka lnghri kultursamverkansmodellen
Beslut$bilaga 2. Bevlljade an$tiknlngar

Dnr Olganisadon Org.nr Projektek namn Eltarlgy
Flbr#l'1gf

Bevlilat bidrag Regionll#n

KUR 2011/1418

KUR 2011I1717

KUR 2011/1965

KUR 2011I1346

KUR 2011I1380

KUR 2011/1362

KUR 2011I1377

KUR 2011/1419

KUR 2011I1428

KUR 2011/1428

KUR 2011/1433

S1iflelsen Halland$ lensmuseer
Halm$tad och Varberg

Lgnbmuseet Varberg

Region Halland

Vds1ra
G61BlandsregionenNHst.arvet

Gbteborgs stadlRoh8$ka
mu$eet

Gbteborgs Symfoniker AB

Gbteborgs Sladigbteborgs
konstmuseum

Vastra
G6£alandsregionBnN&a1arve1

Gciteborg$ Symfoniker AB

Gtiteborgs stadirbhsaka
museef

Folkteatem ! Goteborg
Ekonomisk Ftirening

849200-1014

849600-3651

222000-1420

232100-0131

212000-1355

556313-1027

212000-1355

232100-0131

556313-1027

212000-1355

757200-5820

£5

Utveckllng av kulturdistnikt

Samarbetsmodell fbr hbgskola odi museum

Resurs Kunst vld Hallands Konstmuseum

Den skandinavi$ka resandekartan

Ond design

Konstndrllgt residens med inliktning bam
och ungdom

Mitt kon$tmuseum 2: Konslen och jag.

En natunretenskaplig upplevelse fbr de allra
minsta

Direktsinda konserter pi bio

Designhistorien i 3D

Arbete-ideniitel-Folkieateralcademin

2

1avz

ZavZ

1av3

Zav3

Zav3

1avz

ZavZ

Zav3

1

ZavZ

Zav3

700 000

250 000

175 000

100 000

300 000

500 000

100 000

1 10 000

450 000

500 000

300 000

Halland

Halland

Halland

Vastra Gbtaland

Vastra Giitaland

Vilstra Gbtaland

Vdsira G~land

Vastra Gbtaland

Vastra Gdtaland

Vastra Gotaland

V&stra Gbtaland



KULTU RADET
GD 2011:219 Ftirdelning av utvecklingsbldrag till regioner och landsting sami regionala och lokala teater-, dans- och
muslklnstltutioner sam! reglonala museer 2011 vilka lngtrl kultursamverkansmodellen

BeBlulshllaga 2. Beviljade anstiknlngar

Dnr Organisation Org.nr Pmjektets namn EtHrigV
Flerilfgl

Beviilat bidrag Reglon/iBn

KUR 2011I1438

KUR 2011/2004

KUR 2011/2014

KUR 2011/1606

KUR 2011/2021

Gbtehorgs Natumlstori$ka
MuseumNastarvet

Gmeborgs stadigbteborgs
Stadsmuseum

Vista Gbtalandsregionan

Norrbottensteatem

Norrbottenb lens Iand$ting

232100-0131

212000-1355

232100-0131

897000-3011

232100-0230

Con o1ros ojos - per$pek1iv ph natuniarden

Nya Bamens Museum

Utvecklingscentrum fhr samtida musik- och
ljudkonst i V&stsverige

Bamieaterfestival LUBU

Krafioenirum for ny musik

Zav3

Zav3

1

Zav3

1av3

150 000

300 000

450 000

300 000

700 000

V5$tra Gbtaland

V&stra Gbtaland

Vtistra Gbtaland

Norrbotten

Non-botten

Tntait 8 750000

3

£5
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Beslutsbilaga 3

VILLKOR

Som villkor for bidraget gliller alt projektet genomflirs enligt ansbkan. Om
projektet Endras vlisentlig1 i fiirhzll1ande till vad som angivits i ansbkan ska
Kulturradet meddelas. Sddana Hndxingar kan iimebEra att bidraget eller en
del av bidraget masts dterbetalas.

Som villkor tor bidmget g£ller att redovisning av det statliga stbdets an-
vindning ska ldmnas pi angivet s£tt till Kultutrddet senast den 31 maj 2012.
Brister bidragsmottagaren i detta avseende kim Kulturridet kriva att bidm-
get eller en del av bidraget iterbetalas.

Fbr bidrag om 300 000 lcronor eller mer kriivs att bidragsmottagaren anlitar
godkhnd eller auktoriserad revisor for uppriittande av revisionsrapport som
ska as Kulturrddet.

INFOR BY ATION
PA relevant informationsmatelia1 t ex aliischer, programblad, etc. bbr det
liamgi att Kulturrddet hai beviljat bidrag fbi verksamheten. Kulturrddets
logotyp kan laddas pd Kulturrddets webbplats: www.kulturradet.se/logo~p
Kulturridet ska dock aldrig anges som medammgbr.

Det ir den sbkande som ska meddela Kultmrhdet om de &ndrar uppgifter om
nnmn, organisationsnummer, adress och plus- eller bankgiro.

Kulturrbdets bidrag anses som huvudregel som skattepliktig inkomst av
hiring och ska redovisas i mottagarens bokflhing/deklaration till Skattever-
ket.

Kultumidet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som
utbetalas till enskilda niringsidkare.

Simons klllturrid Box 27215, 102 53 Stockholm Besbk: Borgvigen 1- 5
Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradetse Webbplats: wwwkulturradetse
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Info nr 



JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNIJULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC
gemensamt nämndmöte 3 - 4 februari

5 maj KN 

Svart  text  =  politiska  möten  
Blå  text  =  kulturnämndens  egna  arrangemang/händelser  
Röd  text  =  arrangemang  i  samarbete  med  andra  aktörer

15 september KN 

9 juni KN stipendieutdelning + lunchföreställning + 

projektmedel + biografstöd

16 december KN projektmedel + frispel + biografstöd

Kulturnämndens årshjul 2011

juni FULLMÄKTIGE  -  budget

14  juni  FULLMÄKTIGE  -  Västra  Götalandsregionens  kulturpris  2011  

KN 18 mars biografstöd 

+ frispel

delårssrapport  januari,  februari,  mars

delårssrapport  april,  maj,  juni,  juli,  
augusti

delårsrapport  september,  oktober

januari/februari  kulturnämndens  årsredovisning  2010  

v.27  politikerveckan  i  Almedalen  

16-  21  augusti  Göteborgs  kulturkalas  

7  april  konferensen  Kulturens  roll  
i  samhällsutvecklingen

17 november KN

21 oktober KN 

troligtvis detaljbudget 

frispel +  biografstöd

KN presidium 28 februari

KN presidium 14 april

KN presidium 26 maj

KN presidium 1 september

presidium 6 oktober

KN presidium 3 november

KN presidium 30 november

maj REGIONSTYRELSEN  -  budget

10  september  Göteborgs  
internationella  konstbiennal  inleds  

27  januari  -  6  februari  Göteborg  International  Film  Festival  



 

 

Kultursekretariatet 

Kulturnämndens händelser 2011 
 
 
 
 
 
Listan är sammanställd av Jenny Jernberg på kultursekretariatet. För varje händelse finns en eller flera ansvariga tjänstemän på sekretariatet som står 
angivna med initialer. Händelserna i kalendern är för kännedom och eventuellt deltagande stäms av med ordförande.  
 
Januari Februari Mars April Maj  Juni 
27-28/1 
Nordsjökommissi
onens kultur och 
turismgrupp möte 
i Göteborg(TO) 

Västra Götalandsvecka i 
Bangalore 
(YG, RM) 

 3-4 mars  
Västra Götalandsdagar i 
Newcastle (RM, DF, AE) 

7 april konferensen 
Kulturens roll i 
samhällsutvecklingen 
Folkets Hus+ Draken 
Göteborg (YG, JJ) 

10 maj "Kultur gör vi 
tillsammans" konferens 
i samarbete med 
Svenska kyrkan på Vara  
konserthus (AE) 

6 juni  
Medborgardialogen i 
Slottskogen när GSO:s 
har utomhuskonsert. 
(JJ, JLV, ACE)  

31/1 RECEP-
ENELC 
generalförsamling i 
Strasbourg, (TO) 

3,4 feb Gemensamma 
nämnddagar tillväxt och 
utveckling  
Buhusgården 
ASH, JJ, TO 

17 mars 
Seminarium med 
etablerade och unga 
kulturaktörer inför 
kulturpolitisk strategi  
(ACE, JJ, AS) 

14 april  
Styrgruppsmöte 
kulturpolitisk strategi  
(ACE, JJ, AS) 

 8 juni  
Premiär för 
Kulturnämndens 
morgoncafé på 
Folkteatern 8.30 -10.00 
(CR, AK, JJ) 

 10 feb Forum Västra 
Götaland (Natur- och 
kulturturism) 
JJ, TO 

21-25 mars  
Besök av delegation från 
Mexikanska delstaten 
Querétaro (RM, LL) 

26 april  
Politisk kommungrupp 
om ny kulturpolitisk strategi 
(ACE, AS, JJ)  

 9 juni  
Styrgruppsmöte 
kulturpolitisk strategi  
 
embryo för Förnyad 
kulturpolitik i 
kulturnämnden 
(AE, AS, JJ) 
 
Stipendieutdelning och 
lunchföreställning 
öppen för allmänheten 
13.00-14.30, Folkteatern 
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 28 feb  
Styrgruppsmöte 
kulturpolitisk strategi  
(ACE, JJ, AS) 

24 mars  
Möte med 
Båstadgruppen  
(ACE, CR) 

28 april  
Möte med kulturrådet  
(ACE, CR) 

 21-23/6 
Nordsjökommissionens 
generalförsamling samt 
arbetsgruppsmöte kultur 
och turism träffas i 
Brugge, Belgien (TO) 

 
 
 
Juli Augusti September Oktober November December 
3-10 juli 
Almedalsveckan. 
KN arrangemang 5 
juli 8.30-10.00 och 
6 juli 11.15-12.45  
(JJ, ACE, EH, CR) 

  1 september 
Styrgruppsmöte 
kulturpolitisk strategi  
(ACE, JJ, AS) 

4 oktober (förslag) Förnyad 
kulturpolitik behandlas av 
beredningen för hållbar 
utveckling 
(AE, AS, JJ) 

11 november 
Regionstyrelsen 
behandlar Förnyad 
kulturpolitik för Västra 
Götaland 

 

  15 september 
Beslut om förnyad 
kulturpolitik för Västra 
Götaland i kulturnämnden 
(AE, AS, JJ) 

  29 november  
Regionfullmäktige 
behandlar Förnyad 
kulturpolitik för Västra 
Götaland 
(AE, AS, JJ) 
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Övriga frågor i ”pipeline” och pågående processer 
 
Filmutredningen 
Utredarna kommer vara klara inom kort. Förslaget är att ta upp ärendet på nämndsammanträdet i september. Ansvarig på sekretariatet: Ylva Gustafsson  
 
Landskapskonventionen 
Kultursekretariatet har haft överläggningar angående ett regeringsuppdrag om landskapskonventionen med tio statliga myndigheter som ansvarar för 
samhällsplanering. Västra Götalandsregionen har anhållit om att få ett regeringsuppdrag för frågan. Ansvarig på sekretariatet: Tomas Olsson 
 
Danssatsning i Mölndal 
Utredningen är klar och Mölndals arbetsutskott tog del av den 16 mars. 16 maj arrangerades ett seminarium om dansens utveckling i Västra Götaland.  
Ansvarig på sekretariatet: Lars Lundgren 
 
Idrottspolitiskt handlingsprogram 
Eventuellt ska det idrottspolitiska handlingsprogrammet revideras. Frågan diskuteras nu under våren. Ansvarig på sekretariatet: Birgitta Adler 
  
Handlingsplan för kulturens ideella krafter 
Diskussion om handlingsplan för arbetet med kulturens ideella krafter. Planen kommer att tas fram tillsammans med Västergötlands bildningsförbund. 
Presenteras först till Claes under tidig vår, därefter eventuellt till politiken för ställningstagande. Ansvarig på sekretariatet: Birgitta Adler 
  
Utveckling av kulturens ideella krafter inom Västra Götalandsregionen 
Tjänstemammagrupp tillsätts för utveckling av kulturens ideella krafter inom regionen (gruppen består av representanter för kultursekretariatet, Kultur i Väst, 
Västarvet och eventuellt fler.) Startar våren 2011. Ansvarig på sekretariatet: Birgitta Adler 
 
Samverkan inom utveckling och kultur kring fortsatt arbete med den ideella sektorn/föreningsstöd 
Kulturnämnden blir samordnade part i det fortsatta utvecklingsarbetet inom Västra Götalandsregionen med den ideella sektorn. De tre presidierna inom tillväxt 
och utveckling utgör den politiska ledningsgruppen och arbetet sker tillsammans med folkhälsokommittén och rättighetskommittén. En digital portal för ett 
gemensamt söksystem håller på att tas fram. Systemet installeras 8 augusti för att fungera i skarpt läge 15 augusti. Utbildning för tjänstemän kommer att ske 30 
augusti och 1 september. Ansvarig på sekretariatet: Birgitta Adler  
 
KLIV 2.0 (före detta Skapande skola – spela samman)  
Avtal klara mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och fyra kommuner om samverkan inom ramen för processen Skapande skola - spela samman 
(arbetsnamn som kanske kommer att ändras). Projektet hade kick-off 18 maj. Ansvarig på sekretariatet: Eira Högforsen  
 



B
ilagor till ärende 2 
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