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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 

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

l Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Förstudie gällande högre utbildningar i 
Jönköpings län med koppling till Kulturella 
och kreativa näringar 
Jönköpings kommun 
2015-01-12 

2015-10-12 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
En förstudie ska göras som ska leda fram till ett förslag om att förlägga en eller flera 
utbildningar eller utbildningskoncept till Jönköpings län inom den kulturella och 

rella och kreativa sektorn. Kontakter och möten kommer att ske med högskolor, KY

utbildningar, näringsidkare med flera för att finna viktiga nyckelpersoner och eld
själar i det fortsatta arbetet med en framtida implementering av en konstnärlig och 
kreativ utbildning i regionen. Jönköpings och Värnarne kommuner kommer att vara 

drivande parter i arbetet. Tillsammans strävar de efter ett samarbete med andra in

tresserade aktörer i regionen. Projektet kommer att ha en styrgrupp och en referens
grupp med unga studenter, personer från näringslivet, personer från YR-utbildningar 

och högskola samt yrkesverksamma konstnärer och kreatörer i regionen. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Ansökan ska kopplas till delstrategierna Ett breddat näringsliv med betoning på kunskaps
intensiva företag och En globallivsmilj ö. Den förstudie som nu ska bedrivas har också kopp

lingar till regionens attraktivitetsarbete och innovation dvs nya sätt att skapa värde för sam

hälle, företag och människor. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 03610 75 571 Fax: 036 10 20 161 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se l Twitter: @regionforbjkpg 

Datum 

Beteckning 

R8114 
Antal sidor 

1(3) 





Referens 

Britt Wennerström, 036-102013 
0706-384158 A!& 

~,. 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens: IZI Positiv ONeutral 

Kommunikationer: IZI Positiv ONeutral 

Innovation: IZI Positiv ONeutral 

Klimat och energi: D Positiv ~Z~ Neutral 

Attraktivitet: IZI Positiv ONeutral 

Globalisering: IZI Positiv ONeutral 

Regional kraftsamling och ledarskap: IZI Positiv ONeutral 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

Efter att ha gjort en ekonomisk bedömning föreslås att regionstyrelsen beviljar 
176 000 kr för år 2014. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Beslutet gäller under förutsättning att J önköpings och Värnarna kommun bidrar med 
en lika stor summa. Ansökan om utbetalning ska göras två gånger per år och senast den 15 
december innevarande år, annars kan projektbidraget förfalla. I samband med första ansökan 
om utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd personal 
(om kostnad för den anställde upptas i ansökan om utbetalning). Om så inte sker kommer 
Regionförbundet att stryka kostnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. 

Medelsbeslut 
Ettårigt medelsbeslut 
År 2014 176 000 kr 

Utbetalningsprognos 
ÅI 2015 beräknar vi att betala ut: 176 000 kr. 

2a Nationell strategisk prioritering 
5b Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 
OECD-ämne 

1:1-Medel 
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Budgeten för projektet ser ut som följer: 

Ar Ar 
Kostnader 2015 20 
Egen personal 280 000 o 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 400 

Lönekostnad per timme: 
700 kr exkl moms 
Externa tjänster 42 000 o 
Lokalkostnader 6000 o 
Investeringar (gäller inte medel o o 
från Regionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 24000 o 
kostnadsspecifikation i bilaga) 
Indirekta kostnader o o 
Summa kostnader 352 000 o 
Summa 352 000 o 

Ar Ar 

Finansiär 2015 20 
Vämamo kommun 88 000 o 
lönköpings kornmun 88 000 o 
Regionförbundet Jönköpings län 176 000 o 
Summa 352000 o 

Förutsättningar för beslutet 
Regionförbundet medfinansierar projektet under år 2015. 

Ar 

20 Totalt 
o 280 000 

o 42000 
o 6 000 
o o 

o 24000 

o o 
o 352 000 
o 352 000 

Ar 
20 Totalt 

o 88 000 
o 88 000 
o 176 000 
o 352 000 

Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod. 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projekt (markera aktuell ruta) 

ANI{OM 
;;,•rs (•""' 
,,:,:,.,.';; ~,.:j·· 3 ~ 

Dnr .......... ~ ... b. .. t.J.~ 

X Ny ansökan -förstudie Ny ansökan - projekt Förlängningsansökan* 

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

Uppgifter om projektet 

Projektnamn 
"Förstudie gällande högre utbildningar i Jönköpings län med koppling till kulturella och kre-
ativa näringar" 

Projektperiod Sökt belopp från Regionför- Total kostnad 
bundet (totalbelopp) 

2015-01-12 till 352000 kr 
2015-10-12 176 000 kr 

Uppgifter om sökande 

Projektägare E-post 
Jönköpings kommun kultur@jonkoping.se 

Postadress Telefon 
Box 1029 036-105000 

Postnummer och ort Mobiltelefon 
55111 Jönköping 

·-------· 

Organisationsnummer CFAR-nummer** Plusgiro Bankgiro 
212000-0530 l 0555 19123629 341-9363 

Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
Nej Nej 

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

Projektledare 

Namn Telefon 
Julia Sandwall (konsult Sandwall 

Kulturproduktion) 

E-post juliasandwall@gmail.com Mobiltelefon 
0735-053834 

Ekonomihantering 

Namn Telefon 
Kanslichef Christian Friis 036-10 66 96 

E-post Mobiltelefon 
ch ristia n .friis@jonkoping .se (Mobil anknytning) 
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Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Underskrift av 9ehörig att företf~Cta sökanden 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 

Förstudie gällande högre utbildningar i Jönköpings län med koppling till kulturella 
och kreativa näringar. 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 
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Datum 

,-------------------------------,2014-04-28 
Denna förstudie ska leda fram till ett förslag om att förlägga en eller flera utbildningar alter
nativt ett utbildningskoncept i Jönköpings län inom den konstnärliga eller kreativa sektorn. 

En inventering gjordes hösten 2013 i form av en förförstudie. Utifrån dess resultat kommer 
denna förstudie med ett större djup och en ökad kvalitativ ansats att undersöka vilka ut
bildningar eller utbildningskoncept som skulle kunna etableras i länet. Fördjupade kontak
ter kommer att tas med lämpliga högskolor, KY-utbildningar och andra viktiga aktörer, samt 
med näringsliv, konstnärer och kreatörer. 

Peter Englen och Claes Boman skrev i sin utredning "Strategi för kulturella och kreativa 
näringar i Jönköpings län"år 2011; 

"Skapa en yrkeshögskola med flera utbildningar inom KKN för att få stordriftsförde/ar." 
"Bjud in till samarbeten med konstnärliga högskolor och skapa satelliter till dem i regionen." 

l förförstudien som skrevs 2013 framkom vikten av att skapa regional koppling och att hitta 
en unik utbildning. Det framkom också att varje SvenskYH-utbildning idag jobbar med ent
reprenörskap. 

l utredningen kommer en analys att göras över de olika utbildningarnas demografiska 
lämplighet. 

Expertkunskap gällande implementering av ny högskole- eller KY-utbildning kommer att 
anlitas. 

Den Swot-analys som nyligen gjorts för Regionförbundet kommer att vara en viktig del i det 
fortsatta arbetet. 

Basen i förstudian kommer att vara projektledarens möten och djupintervjuer med högsko
lor, KY-utbildningar, näringsidkare, konstnärer och kreatörer för att finna viktiga nyckelper
soner och eldsjälar i det fortsatta arbetet för den framtida implementeringen av en konst
närlig eller kreativ utbildning i regionen. 

Jönköpings- och Värnamo kommuner kommer att vara drivande parter i detta arbete. Jön
köpings kommun är projektägare. Tillsammans strävar vi även efter samarbete med andra 
intresserade aktörer i regionen. 
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Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Denna förstudie ska leda fram till ett förslag och en möjlighet att förlägga en eller flera ut
bildningar alternativt utbildningskoncept i Jönköpings län inom den konstnärliga eller krea
tiva sektorn. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Denna förstudie ska leda fram till ett förslag på en utbildning eller ett utbildningskoncept på 
KY- eller högskolenivå i länet inom konst eller kreativ näring. På sikt skulle denna utbildning 
kunna leda till ett ökat intresset för konst och kreativitet bland civilsamhäll et, likaså bland 
politiker och ljänstemän. Utbildningen skulle med största sannolikhet leda till ökad inflytt
ningen i länet, ökad trivsel och attraktivitet, en mer trivsam och spännande miljö, fler ar
betsmöjligheter för konstnärer och kreatörer liksom för länets industrier och entreprenörer, 
helt enkelt ett "win-win-kocept". 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Invånare i Jönköpings län från 19 år och uppåt, (ingen övre åldersgräns) men också stu
denter från övriga Sverige och världen. 

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

Djupintervjuer med högskolor och KY-utbildningar för att finna viktiga nyckelpersoner och 
eldsjälar i det fortsatta arbetet. Ett antal resor till länets kommuner för informationsutbyte 
och kunskapsinhämtning. Sätta samman en referensgrupp bestående av unga studenter 
från 16 år och uppåt (för ungt inflytande), personer från näringslivet, personer från KY-ut
bildningar och högskola samt yrkesverksamma konstnärer och kreatörer i regionen. De
mografiska beräkningar av en extern ekonom. Expertkunskap via externa kontakter inom 
högskola- och KY-utbildning. Ett studiebesök till Brewhouse i Göteborg. 

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

Projektstart av förstudie Januari 2015 

· Intervjuer och möten [ Februari 2015 Maj 2015 

Rapportskrivning Maj 2015 September 
2015 

Presentation av förstudiens resultat September 2015 Oktober 2015 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den regi
onala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 
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Datum 
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Att förlägga en konstnärlig eller kreativ utbildning i regionen kan direkt kopplas till RUS:ens 
beskrivning av sitt "Attraktivitetsarbete", vilket t ex innebär att bygga relationer till speciella 
grupper som man vill nå ut till. Den tänkta förstudies syfte och mål kan också kopplas 
samman med RUS:ens avsnitt om "Innovation", dvs nya sätt att skapa värde för samhälle, 
företag och människor. Kopplingar finns också till RUS:ens avsnitt om "KKN" och "Kluster". 

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

l arbetet med förstudian kommer "ungt inflytande" vara en viktig del i processen. Projektle
daren kommer att ta fram en referensgrupp unga från länet med lika delar kvinnor, män, 
personer med olika nationaliteter och olika bakgrunder. 

Projektledaren ämnar resa runt i länet för att göra intervjuer för att få en bred regional 
översyn, ett brett kontaktnät och så småningom en regional spridning av förstudien. 

Projektledaren kommer att ansvara för förstudiens ekonomi i samråd med projektets styr
grupp och kanslichef Christian Friis. 

Det finns än idag brister gällande en helhetssyn kring konstnärens samhällsroll bland lan
dets utbildare. Det kan handla om lagar och regler, ekonomihantering, konstens organisa
tioner, politik, finansiering, maktstrukturer (t ex jämställdhet)- helt enkelt en betydelsefull 
kunskap som en allt för ofta "ofrivillig entreprenör" behöver känna till. Denna brist och detta 
behov kommer att vägas in i denna förstudie. 

Konst och kultur skapar individer med initiativ-, engagemang- och innovationsförmåga vil
ket med rätt förutsättningar bidrar till samhälles välmående. Forskning visar att deltagande 
i kulturella aktiviteter kan bidra till positiva effekter som förbättrade fysiska- och kognitiva 
funktioner. Konst och kultur kan bryta social isolering och motverka understimulering. Konst 
och kultur är en gränsöverskridande brobyggare och ett kommunikationsmedel oavsett na
tionalitet, språktillhörighet, kön eller bakgrund. Dessa för samhället miljömässigt betydelse
fulla parametrar kommer också att vägas in i förstudien. 

Förstudien kommer också väga in parametern "Hållbar utveckling", vilken behandlar de 
ekologiska aspekterna av exempelvis design gällande material och produktionsprocess. 

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

Det som är unikt i projektet är att den utbildningen eller utbildningskonceptet ska 
kunna vara mobilt och förläggas till olika noder i länet så att hela regionen gynnas. Nä
ringslivet ska att involveras utbildningen liksom verksamma konstnärer och kreatörer så att 
flera olika discipliner kopplas samman. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 
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Datum 

,------------------------------,2014-04-28 
Arbetet och resultatet av förstudian kommer kontinuerligt att ventileras med referens

gruppen och projektets styrgrupp. För att detta arbete ska fungera kommer framställande 
av en kommunikationsplan ingå i det initiala arbetet med förstudien. Troligtvis kommer en 
pressträff att hållas i början av projektet liksom då resultatet ska presenteras muntligen och 
skriftligen hösten 2015. Resultatet kommer också presenteras publikt muntligen och skrift
ligen och i en rapport vid ett antal tillfällen hösten 2015. Information kommer också att fin
nas på kommunernas hemsidor, kommuniceras via olika kanaler inom social media och på 
olika sätt i medborgardialogform. Det är viktigt att vetskapen om att arbetet pågår samt det 
slutgiltiga resultatet sprids till hela regionen. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 

Projektet kommer att utvärderas av referensgrupp och styrgrupp liksom speciellt utvalda 
personer från högskola, KY-utbildning, näringsliv, konstområdet och kulturekonomi. Utvär
deringen kommer sedan att ligga till grund för det fortsatta arbetet med implementeringen 
av en eller flera högre konstnärliga eller kreativa utbildningar i regionen. 
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Kostnadsbudget* 

Kostnadsslag Ar2015 Ar20 Ar 20 

Egen personal 280 000 kr 
(inkl. sociala avgifter) 

Antal timmar: 400h 

Lönekostnad per timme: 
700 kr ex moms 

Externa tjänster: 42 000 kr 

1. Konsult specialicerad 
inom Högsko/a!KY-utbild-
ning: 30 h 

2. Konsult specialicerad 
inom kulturekonomi: 30 h 

Lönekostnad per timme: 
700 kr ex moms 

Lokalkostnader 6000 kr 

Investeringar (gäller inte o 
medel från 
Regionförbundet) 

Övriga kostnader (ange 24 000 kr 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 

l. Resor 
2. Tryckning av rapport 
3. Lokalkostnader 

Indirekta kostnader o 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 352000 kr o 
Intäkter - -

Summa (A) 352000 kr o 

Finansiering* 

Finansiär Ar2015 Ar20 Ar20 

Värnarna kommun 88000 kr 
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79 
280000 kr 

42 000 kr 

6000 kr 

o 

24 000 kr 

o 

o o 352000 kr 

- - - o 
o o 352000 kr 

Ar20 Totalt 

88000 kr 



Jönköpings 88000 kr 88000 kr 
kommun 

176000 kr 176000 kr 
Regionförbund er 

o 
o 

Summa (B) 352000 kr o o o 352000 kr 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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Konsult 1 (Projektledare) 

Konsult 2 (Kulturekonom) 

Konsult 3 (Expert inom högre 
utbildningar) 

Sökt bidrag Regionförbundet 

Summa 560 

Tabell1 

L_ 

l -~, 
L__ 

2140 352000 




