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Punktvis sammanfattning




















Under perioden 2013-2015 beviljades 44 organisationer kulturstrategiska uppdrag
(KSU) för att bidra till ett dynamiskt och levande kulturliv. 30 organisationer har
uppdragets mål fullständigt uppfyllt, åtta delvis. Sex organisationer har ofullständigt
redovisat sina resultat.
KSU-stödet har utgjort en viktig hävstång för att stärka den kulturella infrastrukturen
och därmed skapa bättre möjligheter för kulturutövare att etablera sig. Utifrån
resultaten kan man inte dra slutsatsen att de har fått bättre förutsättningar för
långsiktigare sysselsättningar, det vill säga längre än KSU-perioden.
Skaraborgs och Sjuhärads kulturella infrastruktur har utvecklats i lägre utsträckning.
KSU:s åtgärder och hävstångseffekter har därmed varit betydligt lägre i dessa
områden. Få organisationer har spelat en pionjärsroll i Skaraborg och Sjuhärad, när det
gäller kulturstrategisk utveckling.
Samarbete har varit ett nyckelord och ägt rum, beroende på uppdraget på lokal,
regional, nationell och/eller internationell nivå och framförallt inom geografiska
områden med en redan välutvecklad infrastruktur (vilket benämns hävstångseffekt).
De flesta organisationer har knutit nya internationella kontakter.
Stödet har fördelats ganska jämnt mellan producerande, arrangerande och nätverksorganisationer och täckt det kulturorganisatoriska spektrumet.
Vad gäller spridningen per kulturområde gick 55 % av pengarna till scenkonsten, 16 %
till samtidskonst/bild/form, 10 % till film, 9 % till litteratur och 3 % till övrigt
(Lokalhållarna + arrangörsstödet). Trots kulturarvets betoning i kulturnämndens
kulturstrategiska uppdrag och trots kulturarvets potential för kulturstrategisk
utveckling, beviljades området kulturarv/hemslöjd bara 7 % av pengarna.
När det gäller vidgat deltagande har resultaten varit starkt avhängiga av
prioriteringarna i uppdragen, vilka organisationerna har följt bra och redovisat (med
vissa undantag).
Barn och ungdomars delaktighet har starkt prioriterats i uppdragen.
Flera organisationer har gjort insatser för att främja interkulturell dialog, i synnerhet
nyanländas delaktighet i kulturlivet.
Jämställdhet har däremot inte lyfts fram i uppdragen och redovisning av resultat
saknas till stor del.
KSU-stödet har bidragit till att flera organisationer har nyttjat tekniken, till exempel
genom digitaliseringsprojekt, sociala media, uppdaterade webbsidor och användning
av 3D-skrivare eller av moderna filmproduktionstekniker.
Flera organisationer betonar vikten av det treåriga stödet för att få långsiktighet i
verksamheten. Andra framhäver dock att uppdraget har varit för ambitiöst i
förhållande till sina begränsade organisatoriska resurser och beviljade medel. I vissa
fall har uttryck getts för en orimlig arbetsbörda för volontärer och deltidsanställda.
Vad gäller organisationerna som inte får förlängt stöd, är det sannolikt att flera av de
goda resultaten inte kommer att bibehållas när perioden är slut.
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1. Introduktion
Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade om kulturstrategiska uppdrag 2013-2015,
för att ge kulturorganisationer möjlighet att bedriva ett treårigt processinriktat
utvecklingsarbete, med längre perspektiv än ett projektstöd medgav. Stödet avsåg inte att
förstärka ordinarie verksamhet utan skulle användas till strategiska insatser som utvecklade
kulturlivet i Västra Götaland genom att bidra med resurser och kompetens till olika
samarbetsformer och till nya och yngre målgrupper.
Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera resultaten av kulturstrategiska uppdrag
2013-2015. Det här kapitlet beskriver KSU:s bakgrund och syfte. I kapitel 2 redovisas
resultaten kring ett vidgat deltagande, gynnande av nyskapande, bättre nyttjande av tekniken,
ökat samarbete och ökad internationalisering. I kapitel 3 beskrivs den regionala spridningen
och tankar presenteras om kulturstrategisk utveckling i Skaraborg och Sjuhärad i ljuset av
uppföljningen av KSU 2013-2015. I kapitel 4 sammanfattas de framgångsfaktorer och
svårigheter som beskrivits i redovisningarna. I en omfattande bilaga sammanfattas
slutredovisningarna av varje enskild organisation och måluppfyllelsen av de
verksamhetsspecifika målen bedöms.
Rapporten är baserad på 42 slutredovisningar 2013-2015. Samhällsföreningen Resö-Galtö har
inte lämnats in sin slutredovisning och Nääs konsthantverkstads galleris
redovisningsdokument kunde inte öppnas. I dessa fall har bedömningen baserats på de
inlämnade delredovisningarna 2013-2014. Cirka 15 slutredovisningar har lämnats in efter
deadlinen av 15 mars varav flera under sommaren, som har försenat skrivprocessen. Sex
organisationer har ofullständigt redovisat sina resultat, bland annat Lokalhållarna (framförallt
redovisningen av arrangörsstödet är ofullständig), Danscentrum Väst, Bokdagar i Dalsland
och Litografiska akademin i Tidaholm.

1.1 Bakgrund
2012 upphörde ett femtiotal kulturstrategiska uppdrag som startade i januari 2010. Vid en
halvtidsavstämning under hösten 2011 angav de flesta kulturstrategiska uppdragstagare att
treåriga uppdrag är bra, eftersom det ger en lagom kontinuitet och en längre
planeringshorisont. Ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionen ger också
organisationerna tyngd i förhandlingar med andra samarbetsparter och finansiärer på ett sätt
som enstaka projektmedel aldrig kan ge.
Kulturnämnden antog nya riktlinjer för kulturstrategiska uppdrag 2013-2015 (KUN-139-2012,
§ 11). Syftet med riktlinjerna var att skapa ett ekonomiskt reformutrymme för nya aktörer och
uppdrag som på ett mer kraftfullt sätt kunde bidra till en hållbar samhällsutveckling med
kulturens hjälp.
Koncernavdelning kultur tog emot 90 ansökningar varav 44 beviljades mellan 9 000
kronor och 2 182 000 kronor per år. Dessutom beviljades KulturUngdom 3 980 000
kr 2013 och 2014. Från 2015 fick KulturUngdom ett långsiktigt uppdrag. Den årliga
totalbudgeten för organisationerna i gruppen av KSU 2013-2015 var därmed
23 295 600 kr 2013 och 2014, 19 315 600 kr 2015.
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1.2 Syfte med kulturnämndens kulturstrategiska uppdrag 2013-2015
Kulturnämnden beslutade att bevilja kulturstrategiska uppdrag till 44 verksamheter under
perioden 2013-2015 (KUN 2012-06-13 § 50, delegationsbeslut 2012-07-06 § 60). De
verksamheter som har kulturstrategiska uppdrag är viktiga delar i Västra Götalandsregionens
strävan efter ett dynamiskt och levande kulturliv. Förväntningen är att alla verksamheter med
kulturstrategiska uppdrag tillsammans ska bidra till att stärka kulturell infrastruktur i Västra
Götaland och till att skapa bättre möjligheter för kulturutövare att etablera sig och långsiktigt
verka i regionen.
Västra Götalandsregionen vill med de kulturstrategiska uppdragen bidra till en ökad
tillgänglighet till kultur i alla delar av regionen, underlätta samverkan och nya samarbeten
mellan kulturutövare, främja den nyskapande kulturen, hitta nya sätt att nyttja tekniken, vårda
kulturarvet samt till att främja ett levande kulturliv för barn och unga.
I sitt arbete förväntas uppdragstagarna arbeta för samverkan på både lokal och regional nivå
och när så är tillämpligt även söka samarbeten på nationella och internationella arenor.
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2.

Resultatredovisning

Den här rapporten syftar att presentera resultaten av kulturnämndens kulturstrategiska
uppdrag 2013-2015 i relation till uppdragets gemensamma förutsättningar och, i ett bredare
perspektiv, till Västra Götalands långsiktiga kulturstrategi 2012- ”En mötesplats i världen”. I
denna har formulerats fem strategiska huvudområden:
-

Att vidga deltagande
Att gynna nyskapande
Att nyttja tekniken
Att utveckla kapaciteter
Att öka internationaliseringen

Uppdragens specifika förutsättningar har kategoriserats under dessa strategiska områden (i fet
stil) och sammanfattas i följande tabell. Den ger ett ramverk för att göra en bedömning och att
säga något om måluppfyllelsen. Analysen följer ”logical framework approach”. Varje
organisation har fått en bedömning per förutsättning enligt allt-eller-intet-principen (1 eller 0),
som givetvis bara delvis avspeglar realiteten och därför bör uppfattas som en indikation i
stället för ett bevis. Tabellen visar summorna.

Förbättrade
möjligheter
kulturutövare

36

43

41

19

Nationell samverkan

Kulturell infrastruktur

22

Utveckla
kapaciteter

Regional samverkan

Barn & unga

12

Nyttja
tekniken

Lokal samverkan

Jämlikhet,
Interkulturell dialog,

24

Gynna
nyskapande

Jämställdhet

Tillgänglighet,
delaktighet

Vidga deltagandet

44

43

28

Öka
internationaliseringen

29

Utifrån formuleringarna av uppdragens mål och indikatorer samt redovisningarnas varierande
kvalitet är det svårt att dra några slutsatser av uppdragens effekter generellt, särskilt när det
gäller jämställdhet, jämlikhet och interkulturell dialog. De har inte formulerats i de
gemensamma förutsättningarna och ofta inte heller i verksamheternas specifika uppdrag.
Följaktligen har de flesta organisationer inte redovisat dessa mål, vilket förklarar det låga
resultatet för jämställdhet och jämlikhet. Detta betyder inte att jämställdhet och jämlikhet inte
är viktigt för dem.
Det som däremot kan, och kommer att följas upp, är de resultat som uppnåtts inom
uppdragen, detta dock med reservation för att det inte är möjligt att säkert uttala sig om någon
direkt kausalitet mellan resultat och uppdrag. Det vill säga om uppnådda resultat är en direkt
följd av uppdraget i sig eller om dessa hade uppnåtts i alla fall.
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2.1 Vidgat deltagande
När det gäller tillgänglighet/delaktighet har 24 organisationer, framförallt kulturproducenter,
verkstäder och arrangörer, beskrivit sina insatser. Danskompaniet SPINN, Very Special Arts
och Teater Kattma har arbetat integrerat med personer med funktionsnedsättningar. Några
centrum- och nätverksorganisationer har bidragit till tillgänglighet genom digitalisering av
kulturarv, film och bild. Centrumbildningarna utan arrangörsstödgivande funktion och
liknande organisationer har haft ett betydande mindre fokus på tillgänglighet och delaktighet i
enlighet med sina uppdrag.
Det har varit svårt att analysera jämställdhets- och genusperspektivet, eftersom mål till stor
del saknas för dessa perspektiv. 12 organisationer har lyft fram dem, bland annat Doris
Plattformen som arbetar för en jämställd filmbransch.
22 organisationer har betonat jämlikhet i sina redovisningar och i synnerhet interkulturellt
samarbete. Riksteatern Väst och Lokalhållare nådde ut till förorterna med arrangörsstöd för
sina medlemmar. Filmbryggan, Hammarkullen 365 och Gula Huset gjorde aktiviteter i
Göteborgs förorter. Vidare arrangerade några organisationer aktiviteter med nyanlända.
Framförallt verkstäderna och centrumbildningarna har inte beskrivit hur de har främjat
jämlikhet, om det inte har ingått i uppdraget.
Ett levande kulturliv för barn och ungdomar har varit ett viktigt mål. 36 organisationer har
beskrivit insatser för målgruppen. Alla arrangerande organisationer (evenemang, festivaler,
scener) och de flesta producerande organisationer (producenter, verkstäder) samordnade
aktiviteter med och för målgruppen. Redovisningarna visar att ett starkt samarbete skedde
mellan skolor och det professionella kulturlivet kring Skapande skola, särskilt när det gäller
verkstäderna. Flera nätverksorganisationer (centrumbildningar och förbund) föryngrade sin
medlemsbas enligt uppdraget. KulturUngdom beviljade 2013 och 2014 K-pengar till
respektive 157 och 159 kulturprojekt för ungdomar i den hela regionen och därmed var Kpengar ett viktigt medel för att främja målgruppens delaktighet i kulturlivet. Däremot finns
det några verkstäder och centrumbildningar som företräder sina medlemmar och som inte har
lyft fram målgruppen i sina redovisningar.

2.2 Gynna nyskapande: kulturell infrastruktur och förbättrade möjligheter
kulturutövare
De kulturstrategiska uppdragen har förstärkt den kulturella infrastrukturen med förbättrade
möjligheter för kulturutövare att etablera sig. Det treåriga stödet gav organisationerna en
starkare finansiell bas för en långsiktig planering. De kunde därmed utöka sin tjänstegrad,
sätta igång organisatoriska förbättringar, utveckla nya verksamheter, fördjupa samarbete och
hitta nya samarbetspartner och nätverk.
Tabellen på nästa sida visar en balanserad spridning av pengarna över hela det
kulturorganisatoriska spektrumet som består av producerande, arrangerande och nätverkande
organisationer. Det vill säga att professionella konstnärer och producenter direkt kunde nyttja
ökade möjligheter i sina verkstäder. Några organisationer fördelade arrangörsstöd och Kpengar som indirekt påverkade de producerande, i synnerhet scenkonstproducenter, både
professionell och amatör, och med fokus på ungdomars delaktighet. Andra arrangerande
organisationer som ger en scen till producenterna kunde genomföra kulturstrategiska åtgärder.
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Till sist kunde nätverksorganisationer förankra, förbättra och utöka samarbetsformer och
insatser för sina medlemmar, samt nå ut till en ny och yngre målgrupp.
producerande
arrangerande
nätverk

verkstad, kulturproducent
scen, festival, evenemang,
utbildning, arrangörsstöd
centrumbildning, centrum,
förbund,
nätverksorganisation

7 443 600 kr
9 350 000 kr (inkl.
KulturUngdom)
5 740 000 kr

De ekonomiska redovisningarna visar att KSU-stödet ofta har gett ökad synergi till vissa
statliga och kommunala bidrag, projektstöd och egna intäkter, särskilt när det gäller
centrumbildningarna. Däremot har uppdragen i jämförelse med de beviljade beloppen för de
med mindre finansiella resurser ofta varit för ambitiösa och därför svårt att genomföra.
Orsakerna var dels att bara en del av det totalt ansökte bidraget beviljades och dels att KSUmedlen användes för att täcka baskostnader.
Diagrammet visar spridning av medlem över
kulturområdena 2015 (vilka är baserade på
rapporteringen till Myndigheten för
kulturanalys 2014-2015). Man ser att bidragen
har varit väl spridda över kulturområden, men
andelarna till kulturarv/hemslöjd är något lägre
med tanke på potentialen för vissa kommuner
som inte har nåtts tillräckligt av KSU-medlen.
Mer om denna aspekt av den kulturella
infrastrukturen återkommer i kapitlet Regional
spridning per kommunalförbund.

SPRIDNING AV MEDLEN ÖVER
KULTUROMRÅDENA
Kulturarv/Hemslöjd Övrigt
3%
7%
Litteratur
9%
Film
10%

Bild/Form
16%

Scen
22%

Skådebanan
7%

Dans
9%

Musik
17%

2.3 Nyttja tekniken
19 verksamheter beskriver att de har nyttjat tekniken. Till exempel använde sig KKVGöteborg av en 3D-skrivare och spridde denna kunskap genom kurser. Gothenburg Film
Studios tekniker gav stöd i avancerade produktionstekniker till ungdomar i projektet Studio
Café. Nätverkstan Medialab samarbetade med Gothenburg Film Studios och implementerade
digitala resurser i kultursammanhang, till exempel med podcasts och filmproduktioner. Grafik
i Väst och Folkmusik Väst genomförde digitaliseringsprojekt av grafik respektive folkmusik.
Tellus Berättarförening försålde böckerna av unga författare i sin webbutik som gjorde att
hemsidan fick stort antal besökare. Centrumbildningarna nådde ut till sina medlemmar och
hittade nya målgrupper genom sociala media.
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2.4 Utveckla kapaciteter: samverkan
Samverkan på lokal och regional nivå har varit självklart för de redovisade verksamheterna.
De har bidragit till en förankrad kulturell infrastruktur i Västra Götaland (se kapitlet Regional
spridning per kommunalförbund). För bara två organisationer har regional förankring varit en
stötesten på grund av små resurser i kombination med målgruppen (med
funktionsnedsättning) eller placering i landsbygden.
28 organisationer har beskrivit samarbete
på nationell nivå. Troligtvis har fler
samarbetat nationellt, men inte redovisat
det, på grund av uppdragets karaktär. Åtta
centrumbildningar/centra (i synnerhet de
under ett nationellt paraply), tio
verkstäder/producenter, två festivaler,
Kulturakademin Trappan och
Nätverkstans Medialab har samarbetat på
nationell nivå. Samarbetet har framförallt
skett med Stockholm och i mindre
utsträckning Malmö. Diagrammet visar
att alla kulturområden utom
kulturarvområdet samverkat nationellt.

NATIONELLT SAMARBETE PER OMRÅDE
design och
form hemslöjd
4%
4%
litteratur
14%

film
14%
samtidskon
st
18%

teater
16%

musik
16%
dans
8%
scenkonst
6%

2.5 Öka internationaliseringen
KSU-stödet har skapat förutsättningar för en ökad internationalisering, framförallt när det
gäller samtidskonst och några musikverksamheter. 29 verksamheter - de flesta arbetar också
nationellt - har varit internationellt aktiva, bland annat tolv verkstäder/ producenter, fyra
festivaler/ evenemang och sju centrumbildningar/centra. Not Quite beviljades EU-pengar som
projektägare för projektet Europe Grand Central 2015-2017. Doris Film fick ungefär 20
internationella förfrågningar per år, som visar hur stark förankringen i den internationella
filmbranschen är. Grafik i Väst, Skaraborgs
INTERNATIONELLT SAMARBETE PER OMRÅDE
konstgrafiska verkstad, Ålgården och KKVGöteborg är medlem i ENDEGRA, ett
design och
teater
form hemslöjd
Europeiskt nätverk för utveckling och
5%
4%
4%
utbildning i konstgrafiken. KulturUngdom,
litteratur
musik
14%
Share Music Sweden, Musikcentrum Väst,
19%
Clandestino, 3:e våningen och Very Special
Arts ingick i breda internationella nätverk.
Diagrammet visar att alla kulturområden utom
kulturarvområdet samarbetade på internationell
nivå. Tack vare Not Quites EU-projekt och
ENDEGRA nätverket är samtidskonsten i
Västra Götaland internationellt väl involverat.

film
12%

samtidskonst
28%

dans
9%
scenkonst
5%

9
Utvärdering KSU 2013-2015 | Koncernavdelning kultur, 2016
Koen Braak
Koen Braak

3. Regional spridning per kommunalförbund
Västra Götalandsregionen vill med de
kulturstrategiska uppdragen bidra till en ökad
tillgänglighet till kultur i alla delar av regionen.
I syftet att synliggöra detta och att säga något om
av samarbetenas effekter i regionen lyfter denna
rapport fram verksamheternas lokalisering, den
finansiella spridningen och verksamheternas
sekundära samarbetsområde. Spridningen av
invånare i Västra Götaland är också viktigt att
förhålla sig till.

SPRIDNING INVÅNARE
Övriga Göteborgsregionen
24%

Götebor
g
31%

Sjuhärad
16%
Skaraborg
15%

Fyrbodal
14%

3.1 Lokalisering av verksamheterna och spridningen av stödet.
SPRIDNING FINANSIELLT STÖD
Övriga
Skaraborg SjuhäradGöteborgsregionen
1%
3%
0%
Fyrbodal
14%

Göteborg
48%
Regional inkl
KulturUngdom
34%

VERKSAMHETERNAS LOKALISERING
Övriga
Göteborgsregionen
Regional
2%
Sjuhärad 9%
5%
Skaraborg
9%
Göteborg
57%
Fyrbodal
18%

Diagrammet visar att 57 % av verksamheterna har sina primära arbetsområden i Göteborg. De
har fått 48 % av den totala KSU budgeten, genomfört de flesta aktiviteterna i Göteborg och
samarbetat framförallt med andra kulturorganisationer i Göteborg. Göteborg är därmed navet i
regionens kulturella infrastruktur, med ett mångsidigt kulturliv och följaktligen har få
verksamheter i övriga Göteborgsregionen (2 %) fått KSU. I jämförelse med Göteborgs och
övriga Göteborgsområdets invånarandel (55 %) förhåller Göteborgs andel av 57 % sig bra.
Fyrbodal med 14 % av invånarna i Västra Götaland har 18 % av verksamheterna, som
beviljades 14 % av den totala budgeten. Organisationer med regionala spinn-off-effekter,
alltså med en viktig kulturstrategisk roll är Kulturbruket på Dal, KKV-Bohuslän, Not Quite,
Bokdagar i Dalsland, Hembygdsförbundet Väst och Folkmusik Väst.
9 % av verksamheterna (Skaraborgs hemslöjdsförbund, Skaraborgs konstgrafiska verkstad,
Sköves Filmfestival i Skövde och Den litografiska akademien i Tidaholm) ligger i Skaraborg
med 16 % av invånarna och har fått 3 % av den totala budgeten.
I Sjuhärad som har 16 % av invånarandelen har bara Ålgården verkstäder och Gula Huset fått
KSU-stöd, som tillsammans utgör 5 % av verksamheterna och 1 % av den totala budgeten.
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9 % av verksamheterna har haft ett starkt regionalt fokus och kategoriserats därför separat. De
har beviljats 34 % av medlen och varit av stor vikt för den kulturella infrastrukturen samt för
ökad tillgänglighet, framförallt när det gäller lokalteater och lokala ungdomsprojekt.
Lokalhållarna och Riksteatern Väst fördelade arrangörsstöd till sina respektive medlemmar.
KulturUngdom fördelade K-pengar till kulturella ungdomsprojekt 2013 och 2014.
Redovisningarna visar att arrangörsstödet och K-pengarna har en stor spridning i hela Västra
Götaland, även över kommunerna som inte har nåtts av andra kulturorganisationer i KSUprogrammet.

3.2 De sekundära geografiska samarbetsområdena
Redovisningarna visar att 43 organisationer har samarbetat på regional nivå, som ger intryck
av en stark regional förankring. Vid närmare granskning av genomförda betydelsefulla
aktiviteter utanför den egna kommunen, blir denna förankring mer nyanserad. Diagrammet
visar samarbetsinsatser av verksamheterna i de andra kommunerna än i de egna, i ett så kallat
sekundärt geografiskt samarbetsområde. Diagrammet har baserats på antalet platsuppgifter
beträffande samarbetsaktiviteter i andra kommuner som har beskrivits i redovisningarna.
Givet de olika formuleringarna av uppdragens mål och indikatorer är det ändå svårt att göra
någon uppföljning av uppdragens effekter generellt baserad på kvantitativ data, till exempel
att uttala sig om ökad tillgänglighet baserad på antalet aktiviteter per kommun.
Regionalt samarbete har skett
S E K U N D Ä RT G E O G R A F I S K T
framförallt med och inom Fyrbodals
ARBETSOMRÅDE
kommuner med de tidigare nämnda
organisationerna. Det visar sig att
Fyrbodal
Fyrbodals kulturella infrastruktur har
haft en förstärkande effekt på samarbete
Övriga Göteborgsregionen
med olika aktörer från Västra Götaland,
Skaraborg
till exempel från Göteborg.
Sjuhärad
Kommunerna där samarbete skedde var
Regional
Dals-Ed, Tanum, Trollhättan, Uddevalla
och Vänersborg. Vidare har Fyrbodal en
Göteborg
välutvecklad intern infrastruktur med
Not Quite som drivande kraft under flera interkommunala samarbeten. Vänersborgs
kulturskola (som inte fick KSU) har en danspool med danslärare som har samarbetat med
olika verksamheter i Västra Götaland. Kommunerna som hade åtnjutit samarbete minst var
Färgelanda, Munkedal och Orust.
Övriga Göteborgsregionen, framförallt Ale, Härryda, Lerum och Mölndal, har nyttjat spinnoff-effekter från Göteborgs kulturella infrastruktur i närheten. Alingsås och Öckerö blev inte
nämnda beträffande samarbete, vilket är överraskande med tanke på den korta restiden från
Göteborg.
Skövde är Skaraborgs kulturella centrum. Skaraborgs hemslöjdsförbund, Skaraborgs
konstgrafiska verkstad och Skövdes filmfestival beviljades KSU och samarbetade med andra
hemslöjds-, samtidskonsts och filmorganisationer i Västra Götaland som fick KSU. Däremot
fanns det nio kommuner utan redovisade samarbetsprojekt, bland annat Mariestad och
Karlsborg. Dessa har ett kultur- och naturarv med potential för lokal utveckling, till exempel
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Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs Universitet i Mariestad, Götakanalen och
Karlsborgs fästning.
Borås är Sjuhärads kulturella centrum, där flera samarbeten kan synliggöras. TILLT beskriver
projekt i Herrljunga, Mark och Vårgårda. Konstnärscentrum Väst har utvecklat
konsultverksamheter kring konst i offentliga rum i samarbete med Sjuhärads
kommunalförbund och olika kommuner. Bollebygd, Svenljunga och Tranemo nämns inte i
redovisningarna. Ingen organisation redovisade samarbete med Gula Huset i Uddebo,
Tranemo, trots KSU-stödet.
Fyra organisationer som inte är lokaliserade i Göteborg har redovisat samarbeten i Göteborg.
Fem organisationer har redovisat verksamheter utanför sin egen kommun som hade en
regional spridning eller var inte platsspecificerade. Till exempel samarbetade
Författarcentrum Väst med 25 gymnasieskolor i Västra Götaland, Musikcentrum Väst
förmedlade skolkonserter med sina medlemmar och genomförde projektet Flyglar, finns
dom?. De här centrumbildningarna har haft ett särskilt fokus på Göteborg men har arbetat
regionalt som ”sekundärt geografiskt samarbetsområde”.
Sammanfattningsvis kan sägas att KSU-stödet 2013-2015 framförallt har bidragit till
tillgänglighet till kultur i Göteborg, övriga Göteborgsområdet och Fyrbodal, som är områden
med en redan välutvecklad kulturell infrastruktur. När det gäller Skaraborg och Sjuhärad har
arrangörsstöd och K-pengar varit de viktigaste medlen för ökad tillgänglighet. Här har
samarbetet varit begränsat till några kommuner och framförallt Skövde och Borås.

3.3 Tankar om kulturstrategisk utveckling i Skaraborg och Sjuhärad
KSU 2013-2015 har fungerat väl som katalysator i Göteborgsområdet och Fyrbodal, men
däremot mindre i Skaraborg och Sjuhärad. Samarbete har ägt rum framförallt i Göteborg och
med Fyrbodal och övriga Göteborgsområdet som sekundärt samarbetsområde. För att kunna
främja den kulturstrategiska utvecklingen i Skaraborg och Sjuhärad med KSU-stödet som
verktyg, lyfter denna rapport fram relevanta anknytningspunkter i Skaraborgs och Sjuhärads
kulturella infrastruktur. De har beskrivits i respektive slutrapporten ”Kreativa Kraftfält i
Skaraborg” och ”Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 2013-2015”.
Skaraborgs kulturella infrastruktur består av ett stort antal lokala organisationer och nätverk
som arbetar i stor utsträckning oberoende av varandra enligt kartläggningen av Skaraborgs
kommunalförbund. Kartläggningen visar att uppmärksammade organisationer som Vara
Konserthus och Göteborgs universitets verksamhet i Mariestad återstår ett viktigt arbete med
att ytterligare förankra verksamheten i regionala nätverk för att utnyttja dess potential som
katalysator för lokal utveckling. Det gäller också för utbildningar inom kultur, till exempel
verksamheterna vid Högskolan i Skövde (dataspelsutveckling) och Music Factory i Skara som
lockar talang från hela Sverige och som har skapat nära samband med den lokala ekonomin.
Vidare har Skaraborgs kulturarv betydelse för kulturstrategisk utveckling i Västra Götaland.
Sjuhärad är relativt glest befolkat utanför Borås, som är Sjuhärads kulturella nav.
Civilsamhället är en stark kraft i kommunerna i Sjuhärad. Många byalag, bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och andra föreningar vårdar en historia och utgör en stark
kreativ faktor i lokalsamhällena med stor kulturell potential. Medieutlåningen per capita är
hög och biblioteken har därför en viktig roll. Viktiga organisationer i Sjuhärad är Textile
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Fashion Centre (Simonsland), Konstmuseet och Stadsteatern i Borås, Glasets hus i Limmared,
Kulturstationen i Herrljunga och Krafthuset i Bollebygd.
Sjuhärads kommunalförbund beskriver Kreativt Kluster som en ny form för samverkan med
fokus på processer som främjar kontinuitet och uthållighet. Syftet med det kreativa klustret är
att skapa ett levande nätverk för hela den kulturella processen, det vill säga nyskapande,
konstartsutveckling, möten, verkstäder och kreativa rum, arrangörs- och publikutveckling
samt pedagogik.
I enlighet med förslagen från Skaraborgs och Sjuhärads kommunalförbund, finns det behov av
starkare interna nätverk genom förbättrade förutsättningar för tvärsektoriella mötesplatser och
samarbeten mellan kulturarv, kulturlivet, utbildningar, föreningslivet och näringslivet. Till
exempel med laboratorium-liknande scenarier och gemensamma resurspoolen (som
Danspoolen i Vänersborg). Västra Götalandsregionens treåriga kulturstrategiska stöd kan vara
ett utmärkt medel som kan katalysera kommunalförbundens och kommunernas insatser.
Dialogen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Skaraborg och Sjuhärad kan
förstärkas och en kulturpolitisk avstämning kan ske när det gäller uppdragets innehåll,
medfinansiering och även stödform.

4.

Framgångsfaktorer och svårigheter

Organisationerna har tillfrågats att göra en kort reflektion över det som har fungerat bra och
över det som inte har fungerat som förväntat under uppdragsperioden. Man har uttryckt att det
treåriga uppdraget har gett dem en lagom stabil ekonomi och kontinuitet. Det har bidragit till
förbättrade organisatoriska kapaciteter när det gäller profil, rutiner, kommunikation,
tjänstegrad och kompetens. Följaktligen har dessa lett till förbättrade samarbeten och nätverk,
ökade kontaktytor, ökad internationalisering och synlighet. Flera organisationer har breddat
sina verksamheter och några har vågat att göra investeringar i studior och lokaler.
Däremot har de flesta organisationerna drabbats av en sårbar ekonomisk situation och ett stort
behov av personalresurser. Ofta har uppdraget varit ambitiöst i förhållande till resurserna.
Frågan är om framgångsfaktorerna är hållbara när stödet minskar eller avslutas.
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Bilaga 1: Måluppfyllnad verksamhetsspecifika mål
I denna bilaga presenteras sammanfattningar av slutredovisningarna. Det
verksamhetsspecifika uppdraget markeras i kursiv stil.

3:e våningen
400 000 kr per år

x
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x
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Regional
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Lokal
samverkan
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Jämlikhet,
Interkulturell
dialog,

Jämställdhet

Tillgänglighet,
delaktighet
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x

x

x

x

Verksamheten ska utveckla ny internationell samverkan. Verksamheten ska, genom djärva
experiment, stödja danskonstens utveckling i Västra Götaland. Verksamheten ska under
uppdragsperioden utveckla en plan för ett hållbart stödsystem för sin verksamhet där såväl
offentliga som privata finansiärer skall ingå.
Scenen är en vital samlingsplats för scenkonsten. 50 -70 dansföreställningar presenterades en
rad uttryck i scenform varje år, ofta med internationella, nationella och lokala gästspel.
3:e våningen har sitt internationella nätverk, till exempel genom närvaro på internationella
arenor som Internationales Tanzmesse i Dusseldorf. Dance Across Borders är 3: våningens
egna internationella nätverk som ledde till nya uppdrag och gästspel i Litauen och Scotland.
Genom gästspelsverksamheten har en rad lokalt och regionalt verksamma dans kompanier fått
en möjlighet att presentera sig. Ett sådant initiativ var Måndans där nya koreografer fick en
möjlighet att presentera sig för publik och branschfolk. Tillsammans med Kultur i Väst
utvecklades detta i form av Måndans Extended där någon koreograf fick arbeta ut ett
fördjupat verk. 3:e våningen har haft ett utvecklat samarbete med dansare på Operan som
regelbundet erbjöds att visa sina koreografiska steg på 3:e våningens scen.
Scenens huskompanier har i hög grad experimentell inriktning såväl konstnärligt som genom
teknisk utveckling i gränslandet mellan konst och vetenskap. Härifrån har en rad gästspel
utgått ut i regionen. Vi uppmärksammar danskonsten i stort – vi har byggt ett bibliotek och
arkiv, arrangerar samtal.
3:e våningen har på kort tid lyckats bygga ett brett nät av statligt, kommunalt och regionalt
stöd. Utställningsverksamheten gav också några inkomster i natura i form av kulturaktiviteter
och gruppvisningar via Studieförbund. Om 3:e våningen fick stöd av privata finansiärer,
redovisades inte.
Bedömning: målen är uppfyllda, utom det finansiella stödet av privata finansiärer.
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Atalante
550 000 kr per år
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Verksamheten ska skapa nya förutsättningar för konstnärliga upplevelser
Under 2014-2015 hade Atalante haft ett lägre publikantal än vanligt (2013: 4236 / 2014: 3270
/2015: 3100), men beläggningen ökade från 76% till 80%. Detta var för flera av
föreställningarna hade begränsat antal platser för att skapa intima verk där utövarna kan
komma nära publiken. Antalet föreställningar minskade också (2013: 106, 2014: 104, 2015:
99). Atalante ville fungera som ett stöd för regionala utövare. Därför beslutades att låta större
produktioner, som är urpremiärer, kunna repetera längre inne på scenen. Detta var för att
säkra kvalitén och stötta de regionala utövarna.
När det gäller insatserna inom teknik och lokalutveckling genomgick ljud- och
ljusanläggningarna på scenen stora förändringar och anpassades så att de gick att styra
digitalt från olika plattform och datorprogram samt från en iPad. Scenen fick också en ny
DSLr-kamera för mer avancerad videoproduktion och dokumentation. Atalante har fortsatt
att filma allt som skedde och tillgängliggöra alla evenemang i sin helhet på Vimeo. Där fick
Atalante 50000 tittaren per år. På ljudsidan gjordes en rejäl uppgradering av högtalare,
mikrofoner, slutsteg och mixer med ett högkvalitativt mångkanalsystem som resultat. Foajén
fick en bättre isolering mot ljud från gatan och lämpar sig nu för mindre arrangemang. Därför
hade foajén utrustats med videoprojektor och nytt ljudsystem.
Atalante har redovisat en rad samproducerade föreställningar under åren som visades
regionalt, nationellt och internationellt. Samproduceringen såg olika ut, i vissa fall gicks in
med ekonomiskt stöd för att ta fram nya verk som Atalantes residensprogram transit, ny
koreografi, turnéslingan och inhouse produktioner som newopera co och Eva Ingemarsson
Dansproduktion. I andra samproduktioner fungerade Atalante som ett resurscenter med
lokaler, personal och är en aktiv part för att verken ska bli av. I ny koreografi satsade
Atalante på regionala koreografer och gav dem en plats för att skapa nya verk. Kultur i Väst
och Västra Götalandsregionen har gått med stöd i detta residens att kunna erbjuda lite
produktionsmedel.
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Verksamheten ska bidra till konstnärligt utvecklingsarbete.
Antalet konstnärliga utvecklingsprojekt som genomförts under uppdragsperioden:
2013: 73 st dvs 73% 2014: 80 st dvs 71% 2015: 75 st dvs 74%
Fördelningen mellan konstnärligt utvecklingsarbete och gästspelsverksamhet var respektive
74 % och 26 %. Atalante har en historia av att vara en gästspelsscen, men de senaste åren var
Atalante mer en samarbetspart. Atalante hade en lägre del gästspelsföreställningar och detta
stod i direkt relation till kulturstöds-fördelningen. De gästspelen kom främst från Norge och
Stockholm där det fanns en ekonomisk satsning på dans.
Atalante hade däremot fått en stabilare ekonomi och gjorde därför fler utvecklingsprojekt med
regionala koreografer så att de stannade i vår region och även för att stötta det lokala och
regionala långsiktigt. Atalante fungerade som en mellanhand. I samband med Atalantes
residenssatsningar KID (konstnärsnämndens internationella dansresidens) ny koreografi och
transit försöktes att hjälpa de inbjudna konstnärerna med produktionen, bidragsansökningar,
redovisningar, marknadsföring, försäljning och deltagande I olika nätverk.
I både nykoreografi och transit hade Atalante haft ett samarbete med Centrumet för scenisk
rörelse Gerlesborg, Lokstallet Strömstad, Kungsbacka teater, Stamsund, Norge och Scenario
Pubblico, Sicilien [It], regionteater Väst, Live Action i Strömstad, Gerlesborgsskolan och
Tanums kommun. De olika platserna har bidraget med bland annat av utbyte av lokaler,
ekonomiskt stöd och residens.
Vidare hade Atalantes konstnärliga ledning sedan 2014 hållit i konstkritiska samtal i samband
med premiärer med koreografer där fokus har legat på process och konstnärliga val. Dessa
samtal syftar till att medvetandegöra olika aspekter på det verk som koreografen visat och
därigenom skapa en dialog om hur det faktiskt blev, något som bidrog till konstnärlig
utveckling.
Redovisningen beskriver 31 exemplar av föreställningar på gränssnittet av dans, videokonst,
ljudkonst och opera. Vidare beskrivs insatser som gjorts i form av seminarier, konferenser,
utbildningar och liknande, till exempel en produktion i samarbete med Gerlesborgskolan och
flera föredrag om publikutveckling, digitalisering och operautveckling.
Dessutom har Atalante beskrivit flera konstkritiska samtal, gränsöverskridande
samarbetsprojekt på lokalt, regional och internationell nivå, mötesplatser, artists in residence,
ett pilotprojekt med dansterapi och dans för integration och läkning, samtal med konstrådet,
och så vidare.
Verksamheten kring barn och ungas egna skapande skall utvecklas.
Cirka 20 procent av Atalantes verksamhet riktar sig till barn och unga, till exempel
barnföreställningarna av Pantarei, Christina Tingskog, Dybwikdans, Hege Haagenrud i
samband med Satellit och även en utsåld bebis föreställning med Korp Korp. Atalantes
konstnärliga chef Niklas Rydén producerades barnoperan Sånglösa och har spelats i
Uddevalla, Göteborg, Skövde, Skara, Vänersborg, Viskared och Malmö, Örebro och Luleå.

Bedömning: målen är uppfyllda.
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Bergsjöns kultur- och mediaverkstad – Filmbryggan
Bergsjöns kultur- och medieverkstad bytte namn till Filmbryggan under uppdragsperioden.
400 000 kr per år
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Uppdrag:
Det kulturstrategiska uppdraget från kulturnämnden fokuserar på Filmbryggans roll som
brygga mellan unga filmarbetare och den etablerade filmbranschen. Bergsjöns kultur- och
mediaverkstad skall utveckla och fördjupa den metod som man utvecklade i samband med
”Unga filmarbetare på väg” och arbeta med att stärka unga filmare genom allt från kurser,
utbildning, teknikstöd, mentorskap och nätverk till praktikplatser i professionella
långfilmsproduktioner. Genom att Filmbryggan har möjlighet att anställa unga filmskapare i
kortare eller längre projekt bidrar man till unga filmares meritlistor och CV:s. Filmbryggan
arbetar utifrån ett demokratiskt, socialt och jämställt perspektiv och för att skapa
internationella samarbeten.
Filmbryggan ska stärka och kompetensutveckla unga filmtalanger i åldern 16-30 år.
Filmbryggan gav stöd både genom att låna ut teknik, konkret handledning, coachning och
plats i lokalen med redigeringsmöjligheter. Handledning gavs under kortare eller längre tid i
allt från att skriva manus, ekonomi, förproduktion och inspelning till efterproduktion.
Filmbryggan hade flera klippstationer för film som användes under kortare och längre
perioder. Till Filmbryggan sökte sig ungdomar både som går i skolan och på sin fritid. Det
kunde vara ungdomar som kom enskilt men ofta var det en liten grupp med någon filmidé.
Filmbryggan hade också haft några studerande på praktik.
Under uppdragsperioden deltog 266 ungdomar (127 tjejer och 139 pojkar) i 712
aktivitetstillfällen. Uppskattningsvis så var deltagande med utländsk härkomst mellan 25 - 30
%. Mellan 30 - 50 personer årligen gjorde spontana besök och fick information om vad
erbjöds. Kontakter med andra aktörer var främst Gothenburg Studio Development,
KulturUngdom, där Filmbryggan deltog i öppna filmträffar, arrangemang som PITCH under
Gokinema och utbytte erfarenheter kring verksamheten Studiocaféet. Via Filmcloud och det
kontaktnät som där fanns hade många ungdomar genom åren sökte sig till föreningen och fick
del av det stöd som Filmbryggan erbjöd för filmproduktion från ax till limpa. Inför
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arrangemang som Kultur i Väst arrangerar, som Noomaraton och filmfestivalen Frame så
hade föreningen stöttat med handledning av flera olika slag och utlåning av teknik. Samarbete
ledde till att Filmbryggan instiftat två filmpriser till Frame filmfestival 2016 och framöver.
Föreningen har också etablerat internationella personliga kontakter med Marrakesh
filmutbildning i Marocko och danska filmutbildningen Danska Filmmaskinen i Fredrikshamn.
Att öka kontaktytorna mellan unga filmare och den etablerade filmbranschen.
Filmbryggan har sökt stöd för flera större projekt under åren, bland annat ett som hette Unga
filmkollektivet och ett som kallades Att angöra enfilmbrygga men som tyvärr fått avslag. Så
det har tyvärr inte pågått något större projekt vid sidan av KSU-uppdraget och det
verksamhetsstöd föreningen erhållit från Göteborgs stad Kultur. Filmbryggan planerar dock
för fullt en ny satsning på ett långfilmprojekt med en utvecklad metod av tidigare projekt
Unga filmarbetare på väg vilken resulterade i långfilmen Jävla pojkar. Spridning av
metodiken har främst skett genom bakomfilmen kring arbetet med Unga filmarbetare på väg
och produktionen av långfilmen Jävla pojkar och även boken På väg, en beskrivning av
projektet. Då filmen finns både på svenska och engelska så har den spridits både utomlands
och i Sverige.
I nästa projekt med arbetsnamnet Unga filmarbetare på väg 2.0, så vill Filmbryggan öppna
upp för filmintresserad allmänhet, filmstuderande och filmarbetare att få följa produktionen
av en långfilm, Evas resa.
Genom möten med ungdomarna så händer det ofta att Filmbryggan kan ge råd om vilka
kontakter de kan ta för att komma vidare. Inte minst gäller det att hitta till de ekonomiska stöd
som finns för unga. Det är väldigt olika filmprojekt som fått stöd på Filmbryggan. Det finns
både större projekt där filmen visats på SVT. Under åren ett par längre dokumentärer och
kortfilmer fått stöd i olika former som sedan visats på främst genom lokala visningsfönster
som lokala biografer, olika filmfestivaler och digitalt via Vimeo och Youtube.
Verksamheten ska med filmens hjälp bidra till social hållbarhet och delaktighet.
Filmbryggan har genom tidigare engagemang i skolan och koppling till filmbranschen starkt
bidragit till att en 1-2 årig filmproduktionsutbildning, med inriktning fiktion och dokumentär
kom att startas under 2015 på Göteborgs folkhögskola. Framför allt så har föreningen deltagit
i planeringen av utbildningen och marknadsföringen. Så första året hade man över 80 sökande
och 17 studerande har gått utbildningen.
Inledande samtal om samarbete har startat med stiftelsen Gyllenkroken som vänder sig till
människor med psykisk ohälsa eller sjukdom och deras anhöriga. De driver ett kultur- och
aktivitetshus i Göteborg där det finns intresse för filmverksamhet.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Bokdagar i Dalsland (Dalslands litteraturförening)
400 000 kr per år
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Uppdrag:





Att fortsatta utveckla Bokdagar i Dalsland med fokus på nordisk litteratur och med
ungas medvetande och inflytande.
Att marknadsföra Bokdagar gentemot nya grupper och med särskilt fokus på killar/
män i olika åldrar.
Att formulera innehåll och organisation för ett nordiskt litteraturhus.
Samverkan i en regional plattform för litteraturområdet.

Bokdagar i Dalsland genomförde med unga volontärer (även tre flyktingar) de årliga
Bokdagar i Dalsland, Nordiska Novelldagen och Barnens Bokdagar samt författarkvällar två
gånger per året. Vidare utdelade Bokdagar i Dalsland de Stora och lilla Skrivarstipendier och
Dalslands Sparbanks litteraturpris.
Dessutom utbredda Bokdagar i Dalsland sitt nätverk bland annat genom föreläsningar hos
länsbiblioteken i Jämtland-Härjedalen och Uppsala och genom deltagande på ett seminarium i
Bräcke, Jämtland och även internationellt på Utrikesdepartementet Kultur i Vilnius.
Vilka satsningar som gjorts beträffande marknadsföringen gentemot nya grupper och i
synnerhet män under uppdragsperioden samt de resultat som uppnåtts har ofullständigt
beskrivits för att kunna dra en balanserad slutsats. Dessutom saknar en redovisning av
indikatorer när det gäller medverkandes ålder och kön och publikens antal och
könsfördelning. Målen beträffande ett nordiskt litteraturhus och samverkan i en regional
plattform har inte heller beskrivits i förhållande till indikatorerna.
Bedömning: måluppfyllelse kan inte fastställas.
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Clandestino Institut
600 000 kr per år
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Verksamheten ska belysa och problematisera framställningen av kulturskillnader.
Verksamheten ska genomföra evenemang riktade till invånare i Västra Götaland.
Clandestino Institutet redovisar en lång rad av evenemang och konserter i Göteborg och i
Bottna med artister och band från hela den världen. Kontakter med artister som sökt sin
tillflykt i Sverige har initierats, i synnerhet med dem som flytt krigets Syrien. Enligt
redovisningen bildar dessa arrangemang ”en koloss av kontrahegemoniskt kulturellt motstånd
och konkreta exempel på hur man kan arbeta långsiktigt för att motverka den undervegetation
som möjliggör främlingsfientlighet, rasism och diskriminering av olika slag som är knutna till
människors så kallade etnicitet”.
Verksamheten ska öka de internationella kontaktytorna.
Clandestino Institutet har under perioden arbetat med att utvidga kontaktytorna i och utanför
Europa. Institutet har nätverkat vid arrangemang och institutioner i Madrid, Berlin, Paris,
Aten och New York/Washington/Boston där även arrangerades en turné med artister från
regionen (inom ramen för projektet Clandestino Agency).
Verksamheten ska stärka de ungas delaktighet i kulturlivet.
Under den gångna perioden har organisationen involverat unga såväl på scen som bakom scen
samt i organisationen i form av producenter, grafiska formgivare, koordinatorer och inte minst
volontärer. Vad gäller publik har arbetats med program för barn i den del av festivalen som
äger rum i Bottna. Dessutom har erbjudits fri entré för alla barn under 16 år. Under
Clandestino Festival i Bottna och Gerlesborg har omkring 20-25 % av publiken varit barn och
ungdomar.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Danscentrum Väst (DcV)
540 000 kr per år
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DcV ska i sitt kulturstrategiska uppdrag stärka dansens infrastruktur och utveckla nya
sammanhang. Arrangörsnätverket skall vidgas och nya arenor initieras. Nya satsningar där
platser där dansen är prioriterade under uppdragsperioden. Verksamheten ska öka
sysselsättningen för medlemmarna. Verksamheten ska öka antalet nya kontaktytor och
samarbeten.
Det finns stora skillnader mellan delredovisningen, slutredovisningen (skriven av den
vikarierande verksamhetsledaren). Det är därför svårt att göra någon bedömning.
Bedömning: måluppfyllelse kan inte fastställas.
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Danskompaniet SPINN
400 000 kr per år

x

x

x

Öka
internationaliseringen

Nationell samverkan

Utveckla
kapaciteter

Regional samverkan

x

Nyttja
tekniken

Lokal samverkan

x

Förbättrade
möjligheter
kulturutövare

Kulturell infrastruktur

x

Gynna
nyskapande

Barn & unga

Jämlikhet,
Interkulturell dialog,

Jämställdhet

Tillgänglighet,
delaktighet

Vidga deltagandet

x

x

Under åren 2013-2015 har Spinn genomfört en mängd insatser för att uppnå de
kulturstrategiska mål som formulerats i vårt uppdrag. Spinn har genom föreställningar,
kursverksamhet, workshops, Skapande skola-projekt, föreläsningar/seminarier och
marknadsföring spridit inspiration och kunskap till regionens medborgare, samt skapat nya
mötesplatser och samarbeten runt om i hela regionen såväl som internationellt. Satsningen på
barn och unga har under perioden dragit igång på allvar och vuxit allt mer. Arbetet mot barn
och unga tar en allt större plats och genomsyrar idag stora delar av Spinns verksamhet.
Att verka som förebild
Danskompaniet Spinn är en av få professionella integrerade aktörer inom scenkonst som syns
på Västra Götalandsregionens scener. Spinn bedriver ett pionjärarbete med det fysiska
tillgänglighetsarbetet hos arrangörer och fungerar gärna som en resurs och förebild i arbetet
med integrerad scenkonst. Spinn visar att det går att spela på alla möjliga och omöjliga platser
både inomhus och utomhus, trots rullstolar och andra hjälpmedel. Spinn möter många barn
och unga genom workshops och föreställningar i skolor och det är tydligt att många får upp
ögonen för att det går att dansa trots funktionsnedsättningar och olikheter. Även här fungerar
Spinn som en förebild.
Att sprida kunskap och möta publiken
Spinn får hela tiden nya spännande förfrågningar från olika håll om att vara delaktiga i
utvecklingsprocesser och om att föreläsa i olika verksamheter och på konferenser. Där möter
Spinn en mängd nya målgrupper som exempelvis dansare, museibesökare och -personal,
danskonsulenter, politiker och danspedagoger. I takt med att Spinn blir tillfrågade om att delta
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i nya sammanhang når Spinn allt fler personer och de publikgrupper Spinn möter breddas hela
tiden. Att möta publiken i workshops och föreställningar, och öka kunskapen kring integrerad
dans är ständigt relevant för utvecklingen av vårt arbete.
Spinn kommunicerar via sin hemsida, facebooksida, instagram, vimeo, youtube, nyhetsbrev,
personliga kontakter, samt för föreställningarna med affisch, flyers och programblad för att nå
och intressera sin publik. Spinn har de senaste åren märkt en markant ökning av intresset för
Spinn på sociala medier där Spinn får fler och fler följare. Spinn arbetar även mycket med
press, TV och radio för synligheten.
Att skapa nya kontaktytor och samarbeten
Spinn arbetar alltid väldigt samarbetsorienterat och tar kontinuerligt hand om befintliga
relationer, samt är öppna för nya. Spinn ingår i flera olika informella nätverk både nationellt
och internationellt. Spinn har ett kontinuerligt samarbete med Danskonsulenterna/Kultur i
Väst, som ser Spinn som en resurs för hela regionen. Spinn rör sig också i flera olika miljöer
och har kontaktytor mot vård och omsorg, daglig verksamhet, skola och förskola,
museivärlden och naturligtvis scenkonstbranschen. Detta har gett dem möjligheter att möta en
bred och blandad publik i Västra Götaland, Sverige och Europa. Våra nätverk sträcker sig
över Finland och Baltikum och ett av dem utgår från Candoco Dance Company i
Storbritannien och deras internationella kontakter. Spinn har också kontinuerligt kontakt med
aktörer från Norge och Danmark samt norra Sverige. Spinn har gästspelat på flera utländska
festivaler och scener, en del har Spinn besökt flera gånger med olika verk.
Att utveckla seminarieverksamheten
Spinn har i första hand inte en egen seminarieverksamhet utan blir ofta anlitade av andra
arrangörer för konferenser, seminarier, medverkan i paneldebatter, workshops och
konstnärliga inslag, både regionalt, nationellt och internationellt. Spinn har dock under det
senaste året tagit fram en föreläsning i egen regi, då Spinn sett att det funnits en efterfrågan på
föreläsnings- och seminariematerial. Spinn föreläste bland annat med materialet för
Sveriges Danskonsulenter på deras möte på Kultur i Väst i Göteborg och på Tricky Business i
Vänersborg. Spinn har också haft fortbildning för pedagoger hos Twisted feet i Mölndal och
Barndansverkstan på Oceanen i Majorna.
Sammanfattningsvis har Spinn under KSU-perioden mött 12894 personer. Av dem har 5280
deltagit i workshops, 7528 har sett Spinns föreställningar och 573 har tagit del av seminarier
och föreläsningar. Av dem Spinn mött under de tre åren har 5185 personer varit barn och
unga.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Doris plattform
100 000 kr per år
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Doris Film kulturstrategiska uppdrag fokuserade på att lägga grunden för en
kommunikationsplattform för att bedriva jämställdhetsfrågor inom filmområdet och
crossmedia genom regionala, nationella och internationella nätverk. Målet var att
medvetandegöra genusmönster i film och rörlig bild.
Doris Film tillverkade egna filmmaterial, filmhandledningar och en spelapp. Redovisningen
lyfte fram två projekt med Munkebäcksgymnasiet där eleverna dels fått ta del av tankar kring
film och genus samt själva skapa en kortfilm. Vidare synliggjordes kvinnors kompetens i
filmproduktionen genom flera föreläsningar och samarbeten på lokal, regional, nationell och
särskilt internationell nivå. I redovisningen har beskrivits en lång rad samarbetsaktiviteter
med skolar, kulturorganisationer, seminarier, konferenser och nationella och internationella
filmfrämjande organisationer och filmfestivaler. Doris Film har fått ungefär 20 internationella
förfrågningar per år, som visar hur stark organisationens förankring i den internationella
filmbranschen är.
Doris Films styrelse har breda erfarenheter av filmbranschen, TV och jämställdhetsarbete och
arbetar kollektivt, målinriktat och välplanerat, trots organisationens begränsad ekonomisk
drivkraft och behov av en koordinator. Det kulturstrategiska uppdraget har bidragit till en
kontinuerlig verksamhet och alltså en stor resultat.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Folkmusik Väst
220 000 kr per år
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Förbunden ska under uppdragsperioden arbeta för att sprida folkmusik och dess kulturarv till
allmänheten och göra folkmusik tillgängligt för många.
Spridningen har skett i olika sammanhang och har lockat publik i varierande omfattning vid
folkmusikfestivaler (Uddevalla, Grebbestad Skara), karnevaler (Hammarkullen,
Tellusfestivalen i Bergsjön), Bondens dag på Backarna, och 15-tal spelmansstämmor runt om
i regionen. Skara folkmusikfrossa och Ornungastämman är nyetablerade under perioden.
Folkmusiken har dessutom spridits av enskilda spelmän, spelmansgrupper och spelmanslag i
form av konserter eller framträdanden i kyrkor, hembygdsdagar, på pensionärsföreningar och
äldreboenden, dansaftnar m.m. Vid nationaldagen den 6 juni, vid midsommarfirandet och vid
evenemang som internationella kongresser har spelmän anlitats flitigt tillsammans med
dansare för dansuppvisningar.
Förbunden ska under perioden arbeta för att lyssningsstationer, med material från
digitaliseringsprojektet ”Hitta folkmusik.nu”, etableras på olika platser i regionen.
Över 23 000 folkmelodier och visor har säkrats för framtida generationer genom projektet,
som har till stor del slutförts. Två lyssningsstationer har installerats, en på Uddevalla museum
och en på Borås museum. Den tredje som var planerad på Vänersborgs stads bibliotek har av
olika skäl flyttas fram till 2016.
Förbunden ska skapa mötesplatser och kompetensutveckling för sina medlemmar. Förbunden
ska arbeta för att nå, och arbeta med, barn och unga.
Kurser har erbjudits vid våra festivaler och vid vissa av våra spelmansstämmor och har i snitt
lockat 20 deltagare. För att ge medlemmarna större kunskap och utvecklas i sitt låtspel
anordnas spelträffar runt om i regionen. Dessa träffar har varit uppskattade. Folkmusik Väst
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har under perioden ökat antalet spelträffar till 40 st. Deltagandet har i snitt legat på 20-30
spelmän.
Sjövikskursen har drivits oavbrutet i 30 år och den har lagt grunden till en positiv
ungdomsutveckling i Västergötland. Även Västra Låtverkstan och Dalslandskursen i Gestad
utvecklas väl. Trögare har det varit de sista 2 åren att rekrytera till kurserna i Bohuslän. De
nya barnkurser och barnföreställningar som initierats under perioden har mottagits mycket
positivt. Folkmusik Väst har haft barnkurser på Varakursen och Skara folkmusikfrossa,
barnföreställningar på Uddevalla folkmusikfestival och Ornungastämman.
Glädjande på Varakursen är utvecklingen av deltagande ungdomar som år 2015 nästan
utgjorde en fjärdedel. Antalet deltagare har i snitt legat på 180 deltagare vilket är nästan max
som kan tas emot. Antalet boendeplatser i Varaområdet är begränsat.
Förbunden ska stimulera till att bredda intresset för den folkliga kulturen samt stimulera till
att bjuda in andra kulturers folkliga kultur.
5 år i rad har spelmän och dansare från folkdansringen i Göteborg medverkat i
Hammarkullekarnevalen - en mångkulturell festival. Vid festivaler (Uddevalla och
Grebbestad) har grupper bjudits in för att framföra sin kulturs musik. Till exempel, vid
Uddevallafestivalen har Folkmusik Väst under perioden haft konserter med Svarta Safirer
(Balkanmusik), Tariznyas (Ungersk-Transsylvanisk musik ) och med gruppen Trellar/Faust
(Sydamerikansk-Svensk). Tillsammans med dessa grupper har Folkmusik Väst också
anordnat workshops där medlemmar fått pröva på deras musik. Har lockat ett 25-tal spelmän.
Konserterna har lockat ett hundratal åhörare. Vidare har varje år i snitt 2 ungdomar skickats
till det internationella folkmusiklägret ETHNO i Rättvik. Under 2015 har Dalslands
Spelmansförbund haft ett samarbete med Kroppefjälls asylboende.
Bedömning: målen är uppfyllda.

26
Utvärdering KSU 2013-2015 | Koncernavdelning kultur, 2016
Koen Braak
Koen Braak

Författarcentrum Väst
600 000 kr per år.
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Verksamheten ska presentera och förmedla föreningens medlemmar till olika litterära
arrangemang/uppdrag.
Författarcentrum Västs medlemmar, inklusive exilförfattare, har vid olika tillfällen
presenterats vid offentliga evenemang. Alla medlemmar har getts möjlighet att utförligt
presentera sig med bild och länkar på webbsidan i Författarförmedlingens databas. De aktiva
med Skapande skola har presenterats särskilt med sina koncept för skolbesök. De blir därmed
sökbara för arrangörer och bokare över hela landet. På webbplatsen finns även sidan ”Aktuellt
från våra medlemmar” med nyheterna. Vidare finns en nätbokhandel som säljer i samarbete
med Nätverkstan medlemmars böcker via en applikation på forfattarcentrum.se. Tjänsten
bygger på att medlem själv sluter avtal med Nätverkstan. Facebook och Twitter är kanaler för
marknadsföring som används i samband med större evenemang och är också fora där
medlemmar kan lyftas fram. Medlemmar som har något alldeles särskilt på gång har
möjlighet att få ett pressmeddelande utsänt i FCV:s regi.
Redovisning ger en lång rad nya och intensifierade samarbeten och därmed sammanhängande
marknadsföringskanaler.

Verksamheten ska öka antalet orter där Forum för poesi och prosa har verksamhet.
Lidköping tillkom som reguljär arrangör. De har delat på torsdagarna tillsammans med Åmål i
författarnas veckoturnéer. Lysekil har också deltagit på prov några säsonger. De lokala
arrangörerna på dessa platser har haft inflytande över och varit delaktiga i verksamheten.
Trots detta nåddes full femdagarstäckning på hälften av årets författarturnéer. Det enda
hindret för att ha full täckning på varje turné var alltså ekonomin.
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Verksamheten ska etablera internationella kontakter som utvecklar och synliggör den
västsvenska litteraturen.
Författarcentrum Väst har byggt vidare på de kontakter som grundades redan under 2012 och
tagit vara på det starka samarbetsintresse som visade sig inför ansökan om stöd till det tänkta
tvååriga Europeiska projektet, Nordic and European Writers’ Exchange [NEW Ex] EUansökan fick avslag men FcV har arbetat med att hålla nätverket levande. Ferrari kommun i
Italien och New Writing North i Newcastle står kvar som partnerorganisationer. Samarbetet
med New Writing North har även fördjupats ytterligare genom samarbetet inom projektet
North Sea Writers’ Exchange. Redovisningen beskriver flera andra relationer till associerade
partners som utvecklats under perioden.
En lovande relation med Reykjavik UNESCO City of Literature, som en ny nordisk
huvudsamarbetspartner, är under utveckling med planerade fysiska möten och ett nytt
gemensamt projekt på gång. Nya viktiga samarbetspartners inom Sverige är regionens
residens i Strömstad och Winter Word festival.

Verksamheten ska stödja Barnboksnätverket samt nätverket ”Lost in migration”
Barnboksnätet har fått stöd genom att de har tillgång till kansliets personal och samtliga
informationskanaler, de använder kansliet möteslokal för ca 10 möten/år, och ett arvode ges
till sammankallande.
Från att vara en Facebookgrupp har ”Lost in migration” blivit en grupp exilförfattare som
under uppdragsperioden bjudits på regelbundna möten för att dela med sig av erfarenheter och
stötta varandra. I början av år 2013 genomfördes ett utåtriktat evenemang med uppläsningar
och paneldiskussion på Världskulturmuseet. Från att uppträda ideellt i början har
medlemmarna erbjudits en rad arvoderade uppdrag och presentationer, som har beskrivits i
redovisningen.
FCV har bidragit med ekonomiskt stöd för att underlätta regelbundet nätverkande inkl. arvode
till sammankallande. Under år 2015 ändrade nätverket namn enligt flera medlemmars önskan
och heter numera ”Klubb Fenix”.

Verksamheten ska samverka i en regional plattform för litteraturområdet.
FcV har deltagit i ett par träffar i plattformen och utbytt erfarenheter med andra litterära
aktörer. Något direkt stöd till att utveckla verksamheten har plattformen inte erbjudit utöver
vad Kultur i Väst kan bistå oss med. Ett förslag till mer handfast sådant stöd - exempelvis för
kontakt med och bearbetning av gymnasieskolor angående författarbesök - har inte lett vidare.
Enskilda anställda och styrelseledamöter har besökt Plattformens evenemang Litteratur &
Croissanter.

Bedömning: målen är uppfyllda.
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Gothenburg Film Studios
600 000 kr per år.
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Verksamheten ska etablera en open desk för att samordna stödfunktioner till unga filmare i
åldrarna 16-29 år. Verksamheten ska utveckla nya partnerskap på filmområdet.
Verksamheten ska utveckla Gothenburg Film Studios till en mötesplats för unga filmare,
bransch och filmintresserad publik.
Gothenburg Film Studios har utvecklat och, framförallt i det sista året av det KSU, etablerat
en öppen mötesplats och kreativ plattform, ett Studiocafé, för unga filmare och
filmintresserade (16-29 år) rund om i hela Västra Götaland enligt redovisningen. Cirka 1780
ungdomar deltog i 2015. De kunde använda plattformen som en arbetsplats för utvecklingen
och genomföringen av både avancerade (high tech) och grundläggande filmprojekt, allt med
väldigt uppskattat stöd av tekniker och andra filmare. Vidare har Gothenburg Film Studios
själv och i samarbete arrangerat workshops, samtal, föreläsningar, praktikplatser och ett
studiobesöksprogram for ungdomar.
Ett nytt samarbete med Folkhögskolans nya filmproduktionsutbildning inleddes i 2015.
Utbildningens föreläsningar förlades till Studiocaféet och blev därmed offentligt tillgängliga.
Ett nytt samarbete med Ungdomssatsningen Hisingen gjorde att en heltidsanställd
projektledare anställas. Bland annat FilmCloud, The Hub, Film i Väst, FRAME
Kortfilmfestivalen, Västsvenska Filmdagarna, Sommarungdoms-projekt
Ferienentreprenörerna, Kulturskolan Hisingen och Kulturskolan Lundby har samarbetat med
Studiocaféet och därmed har det utvecklat sig till ett nav för filmrelaterade
ungdomsaktiviteter.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Grafik i Väst
120 000 kr per år
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Grafik i Väst har sina medlemmar spridda över regionen och landet, de verkar synnerligen
regionalt med initiativ som inkluderar alla relevanta parter. I den regionala infrastrukturen
uppfyller de kriterier som ökad tillgänglighet, ny teknik och kunskaps- och konstartsutveckling i ett. Ett givet fokus för framtiden är att fördjupa samarbetet med internationella
parter. Detta inkluderar nätverket ENDEGRA liksom rena utbyten konstnärer emellan.
1. Verksamheten ska fortsätta processen med att digitalisera sin hemsida, samt med den
fundraising som pågår för detta.
2. Verksamheten ska fortsätta arbetet med omvärldsanalys och kompetenshöjning.
Grafik i Väst har digitaliserat över 3000 grafiska verk och publicerat dem på en ny websida
med en bildbank och en webbutik (www.grafikivast.se ). Digitaliseringsarbetet är därmed
uppfyllt. Grafik i Väst genomförde ett brett spektrum av utåtriktade och interna
kunskapsriktade aktiviteter för olika målgrupper bl.a. ungdomar för att lyfta fram grafikens
position i bildkonsten. Grafik i Västs initiativ Begreppsverkstan för konsten har målet att
granska konstens förutsättningar och villkor i dagens samhälle med särskilt fokus på
kulturpolitiken. 2014 blev websidan uppdaterad med nya artikeln.
Grafik i Väst är medlem i ENDEGRA, ett Europeiskt nätverk för utveckling och utbildning i
konstgrafiken. Nätverket har växt och följaktligen deltog Grafik i Väst i internationella
utställningar och andra projekt, även i Kuba. Vidare gjorde Grafik i Väst en EU-ansökan som
projektägare som blev avvisad i april 2015. Svaret på nästa försök kommer i april 2016.
Redovisningar visar att Grafik i Väst behövde egentligt extra mänskliga resurser för ett sådant
ambitiöst uppdrag trots att VG-regionens stöd gav råg i ryggen. Vidare kritiserar
redovisningen de försämrade arbetsvillkorna i samhället för yrkesverksamma konstnärer.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Gula huset i Uddebo
100 000 kr per år
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Föreningen ska under uppdragsperioden pröva olika kulturformer som kan fungera och verka
på den mindre orten. Samverkan med andra aktörer är viktig. Föreningen ska under
uppdragsperioden utveckla arrangemangen i Uddebo så att dessa, och Uddebo, blir en plats
att åka till för att ta del av kulturverksamhet. Kultur på landsbygd, i relation till kultur i
stadsmiljö, exemplifieras. Föreningen ska i samverkan med andra lokala föreningar/aktörer
arbeta med att nå barn och unga med sin verksamhet. Föreningen ska under
uppdragsperioden verka för att skapa ett nätverk inom regionen för aktörer som arbetar med
lokal kulturutveckling. Det kan gälla både platser på landsbygd som stadsdelar i städer och
förorter. Samverkan utanför regionen kan också förekomma. Dialogen med nysvenskar och
deras kulturella vardag bör ingå i nätverket. Föreningen ska verka för att stimulera till
entreprenörskap och utveckling av besöksnäringen på orten och i området.
Gula Huset är en förening i Uddebo som restaurerar en gammal trikåfabrik och fyller den med
kulturella aktivitet. Redovisningen beskriver 25 mångsidiga aktiviteter som genomfördes
under uppdragsperioden, mestadels i Gula Huset i Tranemo kommun. Därmed har samarbete
framförallt varit med lokala aktörer, fastän att Gula Husets dragning till individuella
konstnärer och besökare från regionen som ibland välde att bosätta sig i Uddebo. Gula Huset
beskriver relationen till kommun som liten.
Aktiviteterna har präglats av aktivt deltagande och har haft goda förutsättningar för unga att
skapa själv och ta initiativ. Språkkaféet har fokuserat på nyanlända. Konstpaddlingen,
slöjdläger, föredrag om ekobyar och ett småhusprojekt var exemplar av kulturprojekt på
landsbygden. Entreprenörskap kunde stimuleras bättre, men det måste ligga i enskilda
personens intresse att också genomföra det.
Bedömning: målen är bara delvis uppfyllda.
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Göteborg Artist Center (GAC)
250 000 kr per år
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Verksamheten ska bidra till att sysselsättningen och näringslivsutvecklingen inom
kultursektorn ökar. Verksamheten ska bidra till kompetensutveckling av kultursektorn.
Samverkan mellan verksamheten och andra partner ska öka.
GAC gav kontinuerligt råd och service till fria konstnärer vad gäller ekonomihantering,
arbetsmarknadsfrågor, organisationsutveckling, finansiering, affärsutveckling, kulturpolitik
etc. och nya arbetstillfällen skapades kontinuerligt genom olika konsertprojekt, som Entra!,
GAS-festivalen, Muko och Resurs-scen. Via verksamheterna inom Resurscentrum,
Frilansarens värld, InQbator samt inom uppföljaren Pop-Up InQbator har GAC arbetat med
fortbildning, rådgivning, mentorskap, seminarieverksamhet och nätverksträffar fokuserat på
den fria konstnärens villkor, utmaningar och personliga utveckling. GAC samverkar i ett
digert nätverk av förmedlare, utbildare, producenter, arrangörer och organisationer, regionalt,
nationellt och internationellt. Det lokala, regionale, nationella och internationella nätverket är
under ständig utveckling och nya partner tillkommer löpande.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Halmens hus
500 000 kr per år
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Uppdraget till Halmens hus fokuserar framför allt på att stärka Halmens hus som regionalt
och nationellt centrum för halmslöjden, men också på att öka den internationella relevansen.
På ett regionalt plan kan Halmens hus stärka sin position som mötesplats genom att inleda ett
varaktigt samarbete med grundskola och gymnasium. Andra viktiga samarbetsaktörer är det
lokala föreningslivet, biblioteket, frivilligorganisationer och turistentreprenörer.
På ett nationellt och internationellt plan kan Halmens hus öka sin relevans genom att delta
med utställningar på väl ansedda arenor. 2012 samarbetade man t.ex. med Editions in Craft
och Stenebyskolan i den kurerade utställningen Farmer´s Gold. Dessutom skall man genom
det regionala uppdraget bidra till materialutveckling och innovation runt halmens produkter.
Under åren 2013-2015 prioriterade Halmens hus utvecklingen av halmslöjden genom projekt i
framför allt egen verksamhet, Bengtsfors bibliotek och Bengtsfors kulturskola och med lokala
halmslöjdare och även regionala aktörer. På regional nivå var Halmens hus bland annat med i
Göteborgs Kulturkalas och med den egna utställningen Tea Time på Läckö slott. Samarbetet
med Editions in Craft i Stockholm har fortsätts under perioden 2013-2015. När det gäller
turismen spelar Halmens hus en aktiv roll i Dalslands Turist AB som ett av Dalslands
viktigaste besöksmål.
Under hösten fanns Halmens hus på plats i Franserudsskolan, Bengtsfors, där 50
tredjeklasselever berättades om den lokala betydelsen av halmslöjden. De fick även prova på
själva att arbeta med halm. Samarbetet med skolan kommer att fortsätta under 2016. Vidare
fanns det samarbetet med Stenebys gymnasium.
Innovationsarbetet var ständigt med, till exempel med experimenten med färg och med
utvecklingen av produkter som blev utställda på Formex, Nordens största fackmässa för
design och inredning.
Bedömning: målen är uppfyllda, förutom deltagandet på internationella arenor.

33
Utvärdering KSU 2013-2015 | Koncernavdelning kultur, 2016
Koen Braak
Koen Braak

Hammarkullen 365
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Att synliggöra kulturaktiva i området och att öka möjligheterna för barns och ungas eget
deltagande
Hammarkullen 365 har valt att centrera de flesta aktiviteterna i maj i samarbete med
Hammarkullekarnevalen och i oktober, för att kunna generera spin-off-effekter. Under
karnevalen samordnades poesiläsningar och utställningar av lokala konstnärer och inbjudna
gäster. Oktober 2013, 2014, 2015 samordnades kulturvandring i Hammarkullen med
utställningar, konserter och presentationer av olika lokala kulturorganisationer, skolor och
föreningar. Dessutom har Hammarkullen 365 visat ett stor engagemang för lokala författare.
Hammarkullen 365 har påbörjat småskaliga samarbeten med några aktörer i region, till
exempel med Gerlesborgsskolan och med kulturprojektet FESTA längs riksvägen 190. Vidare
har Hammarkullen 365 fortsätt att etablera en dialog mellan kulturinstitutioner i regioner,
samt att marknadsföra Hammarkullens kultur- och föreningsliv. Samarbetet med Anna Lindh
stiftelsen och Kulturarv utan Gränser har möjliggjort att inbjuda internationella konstnärer och
föreställningar, framförallt från Mellanöstern och México och därmed att anknyta till
Hammarkullens invånares identitet.
Under perioden har påbörjat samarbetet med Hyresgästföreningen. Samarbetet med
fritidsgård Mixgården, lokala föreningar, skolor, kulturskolor och konstnärer har lett till ökad
delaktighet av de boende och i synnerhet barns och ungdomars delaktighet. 10 till 13
arrangemang riktade sig till barn och ungdomar, till exempel väggmålningsprojektet Sätt färg
på Göteborg. Hammarkullen 365 har även nått ut till nyanlända ungdomar.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Hembygdsförbundet Väst - Bohusläns hembygdsförbund (BHF)
400 000 kr per år
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Hembygdsförbunden ska under uppdragsperioden stimulera och verka för att hembygdens
frågor och möjligheter lyfts i olika samhällsutvecklande processer; inom kommuner, region
och andra samhällsstrukturer.
Genom aktivt deltagande i sådana processer ges hembygdsfrågorna en möjlighet att påverka
och inspirera lokal och regional samhällsutveckling och bli en viktig faktor i ett lärande inom
dessa sektorer. Hembygdsförbunden ska under uppdragsperioden stimulera och hjälpa de
lokala föreningarna kring hur hembygdens olika platser kan utvecklas och användas.
BHF:s aktiviteter som bidrog till måluppfyllelsen var:









Kretsträffar för erfarenhetsutbyte, inspiration och samverkan med medlemsföreningar
och representanter från kommuner och andra organisationer t.ex. studieförbund.
Seminarier under temat Ideel kraft for framtiden där utmaningar och möjligheter för
föreningen i samverkan med kommuner diskuterades.
Kurser i kulturmiljövården och hembygden
Konferensen Scandinavian Landscape Forum apropå Europeiska
landskapskonventionen
Aktivt deltagande i konferenser och möten kring flyktingfrågan.
Aktivt deltagande i konferenser kring frågan hur möten mellan olika generations kan
skapas.
Kompetensväxling i Innovatum-gruppen.
Projekten Havet förenar 2015, Kvarndagen - Öppen kvarn, Trädgårder med historia,
Förskolans dag, Sägner i hembygden kring muntligt berättande, Sillen som
kulturbärare i samarbete med besöksnäringsverkamheter, Slåttergille,
Kulturhamnsdag, Sofieanvändardag, Arkivkurs och flera andra verksamheter.

Samverkan med aktörer inom den ideella och offentliga kultursektorn har ökat och
utvecklats. BHF har bjudits in till nya och fler sammanhang som rör samhällsutveckling
och ett hållbart samhälle.
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Hembygdsförbunden ska i samverkan med de lokala föreningarna, och med andra aktörer
som hembygdsförbunden finner intressanta och lämpliga, arbeta med att nå barn och unga
med sin verksamhet. Detta för att utveckla samarbetet med dessa aktörer för att försöka
sprida sin verksamhet ytterligare till barn och unga.
Ett av BHF:s fokusområden är. BHF har haft detta som tema för årsstämma, för ett nummer
av tidskriften Bohusarvet och relationen mellan Unga och hembygd diskuteras kontinuerligt
inom styrelsen, på kretsträffar och i sammanhang med ovannämnde verksamheter. Goda
exemplar på samverkan mellan skola och BHF:s medlemsföreningar spreds. Redovisningen
visar flera projekt och samarbeten med skolor med aktiviteter riktade på barn och unga.
Hembygdsförbunden ska under uppdragsperioden verka för att nå nysvenskar samt att föra en
diskussion om kulturarv, och dess begrepp, för alla.
I flera aktiviteter och sammanhang har BHF arbetat för att nyanlända får tillgång till
hembygdsrörelsen, till exempel i projekt i Dalabergs och Gustafsbergs områden i Uddevalla, i
samarbete med flera SFI-klasser och i konferenser och möten kring flyktingar.
Hembygdsförbunden ska under uppdragsperioden arbeta med att sprida kunskap om hur de
lokala föreningarna kan arbeta med kultur- och naturturism samt stimulera dem till att göra
detta.
Trots att redovisningen av de andra målen visar ett samarbete med Södra Bohuslän Turism,
Museer och ett engagemang för att synliggöra kulturarv, har detta mål kring turismen inte
redovisats.
Bedömning: målen är uppfyllda, målet kring turism redovisades inte.
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Konstnärscentrum Väst
200 000 kr per år
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Kulturnämndens uppdrag till Kc-Väst är helt inriktat på den uppdragsförmedlande
verksamheten. Det är en helt central uppgift att öka tillgången till uppdrag för konstnärer.
Verksamheten ska bredda och stabilisera sin konsultverksamhet och ska kompetensutveckla
sina medlemmar. KC är en viktig organisation ur ett regionalt perspektiv som en nod i en
kulturpolitisk infrastruktur, och dess medlemmar är geografiskt spridda över regionen. För
framtiden bör möjligheterna att utöka budgeten med EU-medel undersökas.
Kc-Väst har arrangerat två konsultkurser, fyra veckor länga, upphandlade av
Arbetsförmedlingen Kultur och ytterligare nätverksmöten. Dessutom har Kc-Väst
subventionerat till seminarier, konferenser och samordnat andra kompetensutvecklande
aktiviteter. De har gett många konstnärer ökade konstkonsultkunskaper, som borgar för ett
brett urval av konstnärer till uppdragen samt att några konsulter alltid finns tillgängliga vid
kommuners förfrågningar, vilka har ökat under de sista åren.
2014 och 2015 har Kv-Väst drivit ett projekt med och för Sjuhärads Kommunalförbund om
konstens roller i kommunala verksamheter med konsulter i varje kommun framför allt kring
den 1 % - regeln. Alla kommuner i regionen har under KSU-perioden blivit kontaktade av KcVäst om konsultverksamheter. En ny webbsida som lyfter fram tjänsterna lanserades 2015.
Redovisningen uppräknar många regionala konsultuppdrag, samarbeten och projekt, kurser,
seminarier och föreläsningar.
Redovisningen beskriver dock ingen insats när det gäller EU-medel.
Bedömning: målen är uppfyllda, utöver målet kring EU-medel.
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Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän (KKV-B)
420 000 kr per år
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KKV-B är inne i en förändringsfas där både kärnverksamhet, kringarrangemang och
finansiering ska ses över. Detta arbete är långsiktigt. För den kommande treårsperioden
syftar man till en professionalisering av verksamheten, målet är att göra KKV-B mer
attraktivt för både konstnärer, studenter och besökare/turister. Även kursverksamheten ska
ses över. I det regionala uppdraget ingår också att dela ut det årliga stenstipendiet till en
internationell skulptör. Priset delades ut första gången 1990, och sedan dess har KKV byggt
upp ett betydande internationellt nätverk med hjälp av sina stenpristagare. Pristagaren får bo
och arbeta i Bohuslän under två månaders tid, och bidrar till att ge stenverkstaden i Bohuslän
– landets enda kollektivverkstad för stenarbete – internationell renommé och kontakter. I allt
material skall framgå att priset finansieras av Västra Götalandsregionen.

Verksamheten ska förbättra och utveckla sin bas – d.v.s. hur verkstäderna används.
KKV-B kan se en tydlig ökning av användningen av verkstäderna. Efter satsningar med fler
riktade grundkurser i lågt använda verkstäder har KKV-B kunnat öka användandet av dem.
Särskild ökning på grund av detta har skett i textilverkstaden, lilla- och stora grafikverkstaden
och keramiken. Slaget på alla verkstäderna kan KKV-B se en generell ökning mellan 2013
och 2014 på cirka 30 %, slår KKV-B ut det på de senaste tre åren ser KKV-B en ökning på
cirka 10 %.
Att öka användandet av verkstäderna är ju något som inte sker över en natt, men genom idogt
arbete med kursverksamhet och en särskild insats med att uppdatera verkstäderna kan KKV-B
redan se en tydlig ökning.
Under 2015 minskade medlemsavgifter och uthyrning av verkstäder något, medan intäkter
från uthyrning av lokaler ökade. Främst beror det på fler utställningar och det långa
samarbetet med Gerlesborgsskolan. De minskade medlemsintäkterna hänför KKV-B i första
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hand till att bostäderna nu blivit så dåliga att medlemmarna endast kan använda en mindre del
av dem. Ett nybygge är helt nödvändigt för att vända trenden.

Verksamheten ska utveckla utställningsverksamheten och förlänga säsongen.
Efter en renovering av våra utställningslokaler Stensalen och Lilla Galleriet, som stod klart
2013 kunde KKV-B göra en särskild satsning för att öka aktiviteterna på KKV-B året rund.
Bland annat trycktes broschyrer upp med information och prislista för de båda lokalerna.
Vilket gjorde att KKV-B kunde marknadsföra sig som ett gott alternativ när det gäller både
utställningar och andra aktiviteter, för både medlemmar och allmänhet. KKV-B redovisar en
rad aktiviteter året runt: labb-liknande aktiviteter, utställningar, festivaler, konserter och
scenkonstföreställningar. Ett viktigt samarbete har skett med Gerlesborgsskolan. KKV-B har
kapacitet att öka ytterligare och trenden är på väg åt rätt håll.

Verksamheten ska utveckla internationella samarbeten. Verksamheten ska utveckla EUansökningsförfarandet
Stenstipendiet är KKV-B:s främsta internationella verksamhet och det har lett till att KKV-B
idag har 54 medlemmar från 14 andra länder. Samtal och sonderingar har dessutom under
uppdragsperioden genomförts med flera aktörer. Genom medlemskap i strategiska
internationella organisationer ökar KKV-B kontaktytorna och därmed möjligheten till
internationella samarbeten. Stenstipendiet, Artists talk, Voices from the waters och
utställningen med Rourkes Drift är exempel från uppdragsperioden. Tyvärr mäktade KKV-B
inte med att genomföra en ansökan. Genom de nya internationella kontakterna ser KKV-B
dock goda möjligheter för en EU-ansökan under en ny uppdragsperiod. KKV-B:s nyanställde
föreståndare Carl Forsberg har vana av att utveckla internationella samarbeten och att göra
EU-ansökningar, något som ses som en strategisk utveckling av verksamheten.

Målet att utveckla EU-ansökningsförfarandet är inte uppfyllt. De andra målen är uppfyllda.
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Konstnärernas kollektivverkstad Göteborg
300 000 kr per år
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KKV-Gbg är en lämplig aktör att erhålla regionalt stöd i en kulturpolitisk infrastruktur då
man erbjuder konstnären en lösning för den verksamhet som inte kan utföras i den egna
ateljén. Verkstaden är således en förutsättning för tillkomsten av många sådana stora verk
som t.ex. det offentliga beställer. Därmed är den även en förutsättning för att konstnärerna
ska kunna verka, ställa ut och få uppdrag. Ett annat sätt att se på den regionala relevansen är
att av 230 utställningar producerade av KKV-medlemmar 2010-2012 visades 128 i 27 av
regionens kommuner. Något som också är positivt är att KKV-Gbg är en av flera parter i
nätverket Begreppsverkstan som stärker och bidrar till diskussionen och idéutveckling kring
samtidskonsten. Under uppdragsperioden 2013-2015 ska KKV-Gbg öka sin attraktivitet,
utveckla och utvidga internationell samverkan och utveckla regionalt och nationellt
samarbete.
Under 2015 så har arbetet med att förbättra driftsäkerheten på verkstäderna fortsatt, liksom en
förnyelse och restaurering av maskin parken. KKV-Gbg har bibehållit en sänkt timavgift för
att stimulera våra befintliga medlemmar till att arbeta, samt för att locka framförallt
nyexaminerade konststudenter att bli medlemmar. Under perioden fick KKV-Gbg 187 nya
medlemmar och hade vid slutet av 2015 443 medlemmar.
Under året har KKV-Gbg presenterat verkstaden för bland annat föreningen Svenska
Tecknare för att se vilka behov illustratörer och grafiska designers har som KKV eventuellt
skulle kunna möte. Detta resulterade i en undersökning av behovet för en trycksaksverkstad
som idag helt saknas i regionen, där drygt 120 personer anmälde intresse för en sådan
verkstad (varav 89 idag inte är medlemmar) och KKV-Gbg under hösten och framåt har
undersökts möjligheterna för att starta upp en sådan verkstad.
Under 2015 har KKV-Gbg haft totalt 26 öppna kurser för 155 deltagare, så KKV-Gbg ligger
kvar på sin tidigare höga nivå och är fortfarande den största vidareutbildaren av bild- &
formkonstnärer i regionen. Cirka sex externa kurser per år genomfördes på uppdrag av eller i
samarbete med externa organisationer. Utbildningsmålet får därmed anses uppnått.
Inom regionen har KKV-Gbg löpande samarbete i form av kurser och studiebesök med bl.a.
Textilhögskolan, Göteborgs Konstskula, Domens konstskola, HDK, Akademin Valand och
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KKV Bohuslän. KKV-Gbg har gjort studiebesök hos KKV Umeå och BBK Berlin.
Ordföranden är också med i styrelsen för KKV Riks så har KKV-Gbg varit representerad på
flera seminarier och konferenser under 2015.
2013-2015 genomförde KKV-Gbg sammanlagt fler än 95 arrangemang i form av
föreläsningar, seminarier, studiebesök och liknande inklusive internationell och nationell
samverkan, varav:
•
•
•

Nationella: 30 arrangemang
Internationella: 10 arrangemang
I form av regionalt och nationellt samarbete: 55 arrangemang

Redovisningen visar en lång rad av lokala och regionala samarbetspartner. Genom
Begreppsverkstan samarbetar KKV-Gbg med fem andra organisationer lokalt och regionalt:
KRO/KIF-Väst, KC-Väst, KKV-Bohuslän, Digitala Bildverkstan Göteborg och Grafik i Väst.
Genom Begreppsverkstans Adoptionscentrum och bidrag från olika skribenter samarbetar
KKV-Gbg även nationellt. Med regionens övriga kollektivverkstäder, till exempel Not Quite,
har samarbetats på olika sätt. Med grafikverkstäderna i Skövde och Tidaholm, Trollhättan,
och på Ålgården har samarbetats inom ENDEGRA och med enskilda medlemmar. Som ett
uttryck för betydelse som samarbetspartner för regionens konsthantverkare och designer har
KKV-Gbg under uppdragsperioden tilldelats två hedersamma utmärkelser.
Internationell samverkan kopplad till planerad residensverksamhet har beskrivits i
redovisningen. Som ett av resultaten har flera av KKV-Gbg:s medlemmar förlagt
arbetsperioder till BBK:s verkstäder i Berlin. Som ett resultat av utbytesprojektet med
Armenien har en av de armeniska konstnärerna sökt medlemskap på KKV. Utbytesprojektet
med Armenien försätter under 2016. KKV-Gbg har under uppdragsperioden mottagit
internationella studiebesök av grupper och enskilda konstnärer från åtta länder.
2015 har KKV-Gbg aktivt arbetat för att delta i arbetet kring konstnärers villkor samt
politiska beslut som påverkar detsamma. KKV-Gbg har varit aktiva inom KLYS
(Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) och deltagit i flera möten och
konferenser för att öka kontaktytan med de olika konstnärliga yrkesutövarnas olika
centrumbildningar och organisationer inom kultursektorn.
Genom intensifierad utställningsverksamhet, demonstrationer av konstnärliga tekniker och
prova-på-aktiviteter under Konstrundan i Majorna och Kulturnatta samt olika former av
samarbeten, har inslaget av publik verksamhet på KKV-Gbg kraftigt ökat under
uppdragsperioden. Sammanlagt har minst 10 000 besökare gästat olika aktiviteter.
Kombinerat med den stora publik som fått tillfälle att besöka alla utställningar som KKVGbg:s medlemmar producerat eller uppleva den offentliga konst som skapats på KKV-Gbg,
innebär detta att KKV har medverkat i en betydande del av regionens publika
kulturverksamheter.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Kulturbruket på Dal
500 000 kr per år
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Att ytterligare stärka Kulturbruket på Dal som angelägen mötesplats för regionens invånare
och dess kulturaktörer.
Kulturbruket på Dal har ökat sysselsättningen inom kultursektorn genom att engagera flera
aktörer och framför allt scenkonstnärer, konstnärer och pedagoger i olika projekt. Per år
besöktes omkring hundra arrangemang och 2 kulturbussar av omkring 12000 publik: 60 %
kvinnor och 40 % män i olika ålderskategorier. Publiken kom till största delen från Dalsland
och Fyrbodal, men framförallt Melleruds kommun. En rad arrangemang fokuserade på
flyktingars deltagande. För att lyfta fram dansen startades ett samarbete mellan Danspoolen i
Vänersborg, Dansnätt Sverige och kulturskolan. Vidare har Kulturbruket på Dal stött
Dalslandorkestern.
Barn och ungas möjlighet till delaktighet ska öka.
Kulturbruket på Dal har haft ansvar för Skapande skolan. Projektet Skol-och kulturrally 2013
var riktat på alla kommunens elever. Kulturbrukets på Dals skapargrupp syftar till deltagande
i scenkonsten och bildkonsten av ungdomars och vuxnas med särskilda behov. Skapargruppen
har inte spridits till närliggande områden men däremot har fler från angränsande kommuner
sökt sig till gruppen.
Elevrepresentanter har varit delaktiga i beslutsprocessen i organisationens styrelse och
programgrupp. För att främja särskoleelevernas deltagande har funnits en lärarrepresentant
med i Barnkulturgruppen.
Kontaktytorna med civilsamhället och näringsliv ska öka.
Projektet Dalslands kanal- en slingrade historia var ett samarbete mellan kommuner, skolor,
turistnäringar och Västarvet. Aktörer frän civilsamhället och näringslivet använder mer och
mer Kulturbruket på Dals lokaler genom uthyrning och sponsring. Sociala media används för
marknadsföringen.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Litografiska akademin i Tidaholm
420 000 kr per år
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Litografiska akademin ska inför framtiden stärka det internationella arbetet. Detta med fler
residens och genom att symposiet som nu genomförts fyra gånger utvecklas och säkras
ekonomiskt. Verksamheten ska öka akademins synlighet. Verksamheten ska säkra symposiets
långsiktiga finansiering.
Akademin har under perioden bedrivit en utställningsverksamhet med 6-8 utställningar/år
med både svenska och internationella konstnärer. Symposieutställningen 2015 blev den
största manifestationen hittills med över 500 verk av 120 konstnärer från hela världen.
Akademin tar emot ca 20 besöksgrupper per år. I ett regelbundet samarbete med Tidaholms
kommun har elever vid kommunens skolor fått arbeta med projekt på verkstaden.
Litografiska akademin är medlem av ENDEGRA (Europeiskt nätverk för utveckling och
utbildning inom grafisk konst). I samband med det ENDREGA symposiet arbetade cirka 40
utländska konstnärer från ett 20-tal länder i verkstaden 2015. 2014 arbetade 28 utländska
konstnärer från sju europeiska länder. Vidare, i samband med ENDEGRAs utbytesprogram
besökte cirka 10 utländska konstnär per år organisationen. Utvecklingen av Artists in
Residence-systemet har varit mycket god och allt fler konstnärer har sökt sig till akademin för
arbetsperioder. Akademin nämner samverkan med ENDEGRA, Föreningen för Grafisk konst
(Nationalmuseum), Tidaholms kommun och lokalt näringsliv, Kulturamt Dresden och
Konsthögskolan HAW i Hamburg, men redovisar inte heller hur dessa samverkan ser ut.
Hur många lokala konstnär åkte utomlands redovisas inte, men akademin nämner ett utbyte av
två konstnären med Queretaro i México och artiklar i tyska och mexikanska tidningar samt
synlighet i fackpress, dagspress och i lokalpress. Synlighet på sociala medier och hemsidan
ökade fram cirka 50 träffar per vecka under 2013 och 2014 till cirka 100 under 2015.
När det gäller åtgärder för att säkra symposiets finansiella resurser, nämner akademin
försäljniung via den egna hemsidan, ett samarbete med en gallerist i Stockholm och
annonser i fackpress, ansökan om sponsring från lokalt näringsliv och inlett samarbete
via Turistbyrån, men redovisar inte heller resultaten av dessa åtgärder.
Bedömning: måluppfyllelse har ofullständigt beskrivit.
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Lokalhållarna
470 000 kr per år 2013-2015
1 000 000 kr i arrangörsstöd per år.
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Distriktsorganisationerna ska under uppdragsperioden arbeta för att mångfalden av
kulturarrangemang och kulturupplevelser skall öka i medlemmarnas lokaler.
Mångfalden på kulturarrangemangen har ökat under perioden med hjälp av utbudsdagar och
arrangörsutbildningar. Företrädare för distriktsorganisationen har besökt och informerat de
lokala föreningarna om olika typer av kulturarrangemang och tillsammans med de lokala
medlemmar och i samarbete med flera aktörer i civilsamhället planerat kommande program.
Distriktsorganisationerna ska under uppdragsperioden utveckla medlemmarnas kunskaper
och förmågor vad gäller arrangörsskap, värdskap, ekonomi, tillgänglighet mm.
Distriktsorganisationerna skall ge stöd till medlemsföreningarna i deras utveckling som
attraktiv kulturplats på respektive ort.
16 utbildningstillfällen och 60 möten samordnades där de lokalhållande föreningarna haft
inflytande över lokal kulturutveckling. Resultaten av detta arbete har inte förtydligats i
redovisningen. Samverkan har skett med flera aktörer, bland annat invandrarföreningar och
migrationsverket. Redovisningen beskriver att arrangörsstöd har marknadsförts, men dock
inte hur stödet har påverkat medlemsföreningarnas utveckling som attraktiv kulturplats.
Distriktsorganisationerna ska under uppdragsperioden utveckla möjligheterna för barn och
unga att delta, påverka och skapa i lokalerna.
67 arrangemang för barn och unga och i vissa fall även för nyanlända, har genomförts under
uppdragsperioden. Intressen för samarbete med skolorna har blivit större och samarbete har
ägt rum inför framträdande av eleverna. Redovisningar beskriver flera exemplar av
arrangemang.
Distriktsorganisationerna ska under uppdragsperioden hantera regionens arrangörsstöd till
kulturverksamhet i de lokalhållande föreningarna enligt de särskilda kriterier som är
framtagna för detta.
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Totalt har de tre bygdegårdsdistrikten fördelat 333 000 kr per år i form av arrangörsstöd, som
har administrerats bra. En kvalitativ redovisning saknar.
Distriktsorganisationerna ska under uppdragsperioden arbeta för, utifrån Lokalhållarnas
möjligheter, att kulturverksamhet, mötesplatser och sammanhang skapas och utvecklas i
förortsmiljöer.
Lokalhållarna har lokaliserat några platser i regionen där behovet av samlingslokaler är stort
och gjort insatser för Bergsjöns kulturhusförenings medlemmar. Redovisningen beskriver att
det har funnits två föreningen i Södra Ryd i Skövde och ett internationellt café i Tibro, men
dock inte Lokalhållarnas roll i dessa verksamheter. Redovisningar beskriver att arbetet i
förorterna försvaras på grund av bristfälliga kunskaper i svenska bland invånarna.
Bedömning: målen beträffande mångfalden av kulturarrangemang och ungas delaktighet är
uppfyllda. Målen kring medlemmars ökade kunskaper och insatser i förorterna är dels
uppfyllda eller ofullständigt förklarats. Arrangörsstöd har ofullständigt kvalitativt redovisats.
Lokalhållarna har fått 1 470 000 kr per år och det krävs en förbättrad rapportering.
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Musikcentrum Väst
550 000 kr per år.
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Verksamheten ska öka sysselsättningen för medlemmarna.
MCV:s redovisning beskriver insatser för ett mångsidigt, konstnärligt och starkt musikliv,
framför allt för ett ökat antal arbetstillfällen genom att förmedla sina medlemmars
musikutbud. Artistförmedling har varit kärnan i MCV:s verksamhet. Antalet arbetstillfällen
genom direktkontakt under uppdragsperioden har ökat i jämförelse med 2012 (1036): 1512 i
2013, 2045 i 2014 och 1637 i 2015. Total antalet arbetstillfällen inkluderande
internetförmedlade arrangörskontakter har ökat stark i jämförelse med 2012 (4036), men
minskade dock småningom under uppdragsperioden: 4694 i 2013, 4295 i 2014 och 4037.
Slutsatsen är att antalet sysselsättningen för medlemmarna har ökat.
Verksamheten ska öka antalet nya kontaktytor och samarbeten.
MCV har ökat ständigt sina kontaktytor gentemot olika aktörer i samhället. Redovisningen
har uppräknat 16 exemplar. MCV har utvecklat nya samarbeten med regional spridning, som
har gagnat både sina medlemmar, det fria musiklivet i stort, arrangörsnätverket och
civilsamhället.
Verksamheten ska stärka sin verksamhet och sina strategier inom det internationella fältet.
Vad gäller det internationella arbetet har det funnit ett samarbete med Musikcentrum Riks och
Export Music Sweden. MCV fungerade som kontaktbyggare gentemot internationella bokare
och arrangörer. MCV var med i WOMEX och Jazzahead i Bremen. Redovisningen beskriver
fyra internationella samarbeten: Muko-Festivalen, Projektet Unshade i samarbete med
Business Sweden, Turnésamarbete Sverige – Norge, triangel-samarbete. Vidare har beskrivits
samarbetsprojektet ”Katapult för mångfald” riktad på nyanlända, projektet Klubb Ankaret
som är en internationell mötesplats och ett nytt initiativ i Kuopo i Finland. Från och med 2016
kommer det strategiska och koordinerande arbetet ligga kvar i Musikcentrum Riks, medan
ansvaret för förmedling kommer att ligga hos de regionala föreningarna.
Bedömning: målen är uppfyllda.

46
Utvärdering KSU 2013-2015 | Koncernavdelning kultur, 2016
Koen Braak
Koen Braak

NAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
300 000 kr per år.
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Under uppdragsperioden ska NAV, utifrån de kulturpolitiska handlingsprogrammen för
Industriellt och maritimt kulturarv och Natur- och kulturturism, utveckla arbetslivsmuseerna
mot ett sammanhållet besöksmål och en upplevelseplats för industrisamhällets historia i
Västra Götaland.
Detta i syfte att stärka, profilera och kommunicera arbetslivsmuseerna som sådana. Under
2012 kommer en handlingsplan för det fortsatta arbetet med detta under åren 2013-2015 tas
fram tillsammans med arbetslivsmuseerna, Innovatum SC och andra relevanta aktörer.
Nav ska utöver detta även:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeta vidare med Kompetensväxlingsprojektet som är ett samarbetsprojekt utvecklat
för att underlätta ungas möjlighet att jobba och praktisera på arbetslivsmuseer och
inom föreningar.
Utveckla nya erbjudanden för kulturturism genom att samverkan med besöksnäringen
i stort och att samla och koordinera NAVs medlemmar.
Medverka till nya, hållbara och logistiska lösningar för att öka möjligheten att
uppleva det industriella och maritima kulturarvet.
Finna nya vägar för att kommunicera och profilera arbetslivsmuseerna och NAV till
flera målgrupper.
Samverka kring dokumentation, forskning och utbildning med universitet och
högskolor.
Utveckla arbetslivsmuseerna som lärandemiljöer i samarbete med skolan.
Utveckla strategier för att attrahera nya kompetenser till olika verksamheter och
uppgifter i föreningslivet.

NAV har under uppdragsperioden tagit tydliga steg att bli en viktig aktör i kulturarvsområdet
i Västra Götaland. Genom samverkan med de regionala aktörerna har kontakterna stärkts.
NAV har nu omfattande och nära kontakter med en rad aktörer som hembygdsförbunden,
Innovatum, Västarvet, med flera. Under perioden har NAV blivit en del av nätverket
Hembygds Väst samt tagit plats i Styrgruppen för Industrimuseum Västra Götaland. Dessa
sammanhang har gett nya förutsättningar för NAV:s verksamhet och inneburit att föreningen
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kunnat medverka i fler aktiviteter och drivit ett antal projekt. Under perioden antalet
medlemmar ökat vilket innebär att NAV nu kan representera flertalet arbetslivsmuseer i
Västra Götaland.
NAV har också varit medarrangör i kompetensväxlingsaktiviteter i samarbete med
Innovatum. Kurser i föreningskunskap och konferenser för ideell kraft samordnades i
samarbete med Coompanion, Innovatum och Hembygdsförbunden. Beträffande samarbetet på
nationell nivå har kontakter mellan ArbetSam och redan nämnda föreningarna fortsatt. Skånes
Hembygdsförbund tillsammans med regionala representanter från Skåne har under två dagar
varit på besök för att utbyta erfarenheter.
NAV har kommunicerat och synliggjort arbetslivsmuseerna bland annat genom:





utgivning av den årliga NAV-kartan. Kartan ger besöksmålinformation till omkring
120 medverkande arbetslivsmuseer. Den trycks i 15 000 exemplar och distribueras till
alla turistbyråer, museer, hotellreceptioner, och övriga kontaktpunkter för besökare.
Framtagning av broschyr på svenska och engelska.
Arbetslivsmuseernas dag i samarbete med Innovatum.
Medverkan på TUR-mässan under perioden.

NAV har gjort ett projekt med flyktingar med ytterligare stöd från Västra Götalandsregionen.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Not Quite
400 000 kr per år
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Verksamheten ska utveckla entreprenörskapskompetens och tjänster för
medlemmarna.
Not Quites medlemmar har ställt ut i NQs utställningslokaler. 5-6 separatutställningar per
år samordnades och en samlingsutställning där cirka 25-30 medlemmar deltog varje år
under sommaren. Butiken utgör en viktig del av medlemmarnas försäljningsmöjligheter.
Not Quite fungerar som ett nätverk och som en plattform för det konstnärliga arbetet.
Externa förfrågningar angående formgivning, tillverkning, konstnärlig gestaltning och
föredrag fortsätter komma in. Många förfrågningar går direkt till enskilda konstnärer. Not
Quite förmedlar i huvudsak kortare uppdrag till medlemmar till exempel inom ramen för
Skapande skola och inom ramen för olika projekt.
Fler medlemmar har startat eget bolag under perioden och flera nya medlemmar har eget
företag. Medlemmarna erbjuds hjälp av Not Quites ekonomiansvarige med bokföring,
fakturering och andra ekonomiska frågor löpande, till exempel en budgetworkshop.
Verksamheten ska stärka Not Quite som mötesplats för kreatörer och besökare.
Not Quite har redovisat flera åtgärder för mötesplatser, nya samarbeten och kontaktytor.
Medlemmarna hat ingått i olika arbetsgrupper för att ständigt utveckla verksamheter (10
konserter per år, 15 föreläsningen/workshops per år, butiken) och för att skapa en kreativ och
välkommande miljö. Not Quite hade cirka 25 000 besökare per år och nio nya aktiva
medlemmar.
Projektet ”Border” har genomförts och resulterat i en beviljad EU-ansökan för projektet
Europe Grand Central som startade 2015. Vidare har nya lekmiljöer skapats för barn. Not
Quite scen var ett nytt initiativ som innehöll föreställningen och residensevistelse för två
skådespelare.
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Verksamheten ska öka kontaktytorna och samarbetena med civilsamhälle, kommuner och
näringsliv.
Not Quite är en viktig faktor i det lokala och regionala samhället och i Fyrbodals kulturella
infrastruktur. Flera organisationer med ett KSU-uppdrag redovisar ett samarbete med Not
Quite. Not Quite beskriver samverkan med Dalslands Turist AB, Turistrådet Västsverige,
Åmåls kommun, övriga Dalslandskommuner, brukets ägare Enderlein o co, Glupsk på
Dalsland, Konstvandring i Dalsland, Steneby kulturförening, Kanalbolaget Dalslands kanal
AB, Fybodals kommunalförbund och flera skolor.
Både Not Quite som helhet och enskilda medlemmar samarbetade ständigt med kommuner,
regioner, näringsliv och civilsamhälle vad gäller beställningar, projekt och konstnärliga
gestaltningsuppdrag.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Novemberfestivalen
100 000 kr per år
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Att utveckla och stärka Novemberfestivalen som en nationellt angelägen festival och
mötesplats för unga filmare. Att stärka samarbeten och nätverken runt Novemberfestivalen.
Novemberfestivalen i Trollhättan har genomfört tre stycken mycket lyckade festivaler åren
2013-2015. Festivalen genomgick en förändring år 2012 som visats sig vara mycket positiv
för de filmare samt besökare som deltagit i festivalen. Besökarantalet har sakta ökat och
responsen från alla regioner, filmare och filmbransch har varit mycket god.
Festivalen har befunnit sig i en värld som förändras, vilket gör att det har varit viktigt att röra
sig i samklang med målgruppen, 16-26 år, att ständigt ha ett ”lyssnande öra” till omvärlden
och förändras i takt med de behov som finns. Förändringarna och satsningarna som har
genomförts, medfört att festivalen åter är en angelägen festival och mötesplats för unga
filmare från hela landet.
Festivalen har hittat nya samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, som har
stärkt festivalen. Nya samarbeten har initierats och även utökats under perioden.
Tyngdpunkten har varit på lokala och regionala samarbeten för att stärka Trollhättan och
Västra Götaland inom filmområdet. Det har även funnits en blick och en förväntan utifrån om
att Novemberfestivalen i egenskap av nationell mötesplats och tävling ska presentera en
kvalitativ festival (form- och innehållsmässigt) för unga. Novemberfestivalen vill förändras
för att vara aktuell och uppdaterad.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Nätverkstan medialab
1 000 000 kr per år
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Att öka möjligheterna till eget skapande och spridning av kultur genom att i samarbete med
Tidskriftsverkstaden i Väst driva Medialab i Lagerhuset.
Nätverkstan Medialab har ökat sitt användarantal under perioden till nuvarande cirka 90.
Ökningen och förändringen kan främst hänföras till en förskjutning som pågått under ett
flertal år från tidskriftsområdet till områdena rörlig bild, ljud samt fotografiska arbeten.
Användarna har arbetat i varierande grad inom film/ videoredigering, colorgrading, fotografi,
bild/storformatsutskrifter, animationer, inspelning/podcasting, ljudläggning och mixning.
En omfattande mängd publika produktioner har av användarna framställts på Medialabbet
under perioden, produktioner som har haft sitt fönster i ett flertal sammanhang såväl lokalt
som nationellt och internationellt: SVT, Sveriges Radio, nationella och internationella
filmfestivaler, Folkets Bio, Lars Lerins Sandgrund, Göteborgs Konsthall, Kinshasa Yango
Biennal, Stockholm Water Prize Award, Botaniska Trädgården Göteborg, iTunes, Youtube,
Vimeo, Galleri Rostrum Malmö, Konstepidemin, Järnhallen, Bohusläns Museum, Galleri
Thomassen, Liljevachs, GIFF, Röda Sten, The Mini Gallery Amsterdam, Bio Roy och Teater
Uno.
Medialab implementerade livestreaming med egen investerad teknik och egen personal under
perioden med webbsändningar från bland annat: Bokmässan, Stadsbiblioteket, Riksteatern,
Riksscenen i Oslo, Litteraturhuset, Umeå Folkets Hus och Sjöfartsmuseet.
Samarbeten, tekniskt stöd samt konsultationer i olika projekt och sammanhang genomfördes
med en lång rad av samarbetspartner.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Nääs konsthantverksgalleri och butik
100 000 kr per år
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För framtiden är en diskussion med Lerums kommun viktig. Detta i synnerhet om det finns
planer på expansion och mer medel är kommunens inställning avgörande. En utställningsoch mötesplats av Nääs kaliber är ett värdefullt inslag i Göteborgsregionen. Att både höja
profilen på och dra nytta av Nääs slott gynnar alla parter. Kulturpolitiskt är det också just
värdet av att konsthantverk förs ut och att konsthantverkare får en arena som är det viktiga.
Kanske även till en publik som inte annars skulle hitta det. Inriktningen på arbetet nu, att
göra Nääs konsthantverk till en mötesplats, är helt i linje med detta.
Verksamheten ska vidga marknaden med ett ökat besökarantal (målet är 45 000 per år) och
ett ökat internationellt samarbete. Verksamheten ska arbeta med digitalisering (digitalt
showroom, fundraising).
Under perioden har Nääs konsthantverk haft ett flertal olika projekt i samarbete med Lerums
kommun, till exempel Barn och ungdomskulturfestivalen. Genom åren 2013-2014
genomförde många utställningar med konsthantverkare från Västra Götalandsregionen och
nordiska länder. Utställningar The Glass Furnache och Pasabache Glass i Turkiet ledde till ett
utbytesprojekt där utställningen Aurora, Nordisk Samtida Glaskonst var del av. Ett annat
utbytesprojekt var med konsthantverkare i Sudafrika. Besökarantalet har ökat till cirka 44 000
om året 2013 och 2014.
Ett regionalt kontaktnät med textilkonstnärer och Kultur i Mölndal (Forsåkerområdet) har
uppbyggts som kan leda digitaliseringsprojektet vidare, men ännu inte löst lokal- och
finansieringsfrågan än 2015.
Slutredovisningens dokument kunde inte öppnas, alltså kan måluppfyllelse inte fastställas.
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Resö-Galtö samhällsföreningen
2 00 000 kr per år
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Samhällsföreningen Resö-Galtös uppdrag ska stödja ungas kunskap om, och bild av, havet
och kustsamhället. Något som ska bidra till ökad förståelse hos unga, för vikten av havets och
kulturlandskapets bevarande, samt inte minst, kustsamhällets utveckling. Den ekonomiska
samhällsföreningen bildar därmed grunden för en lokal mobilisering där samhällets resurser
tillvaratas för lokal/delregional utveckling. Erfarenheterna kommer sedan att kunna spridas
vidare och utgöra en resurs för Västra Götalandsregionens arbete med lokalutveckling.
Uppdraget ska planeras i samråd med Kosterhavets Nationalpark, Göteborgs Universitet
Tjärnö, Västkuststiftelsen, Soten Sea Vision samt Föreningen Norden. Även kommunerna
Tanum och Strömstad samt andra verksamheter vid Göteborgs Universitet kommer att
tillfrågas om medverkan.
Under uppdragsperioden skedde olika aktiviteter i samarbete med skolor på Resö, Rossö och
Tjärnö, med Kosterhavets Nationalpark, samhällsföreningen Resö samt naturguider och
kulturutövare. Huvudaktivitet har varit ett årligt 2-dagars läger 2013 och 2014 med omkring
40-60 deltagare i cirka 100 kulturaktiviteter kring teman havet och kulturarv. 2015 valdes för
flera dagsaktiviteter i stället för ett läger för att förbättra samarbeten med grundskolorna alltså
att säkerställa ett högt deltagarantal även från områden utanför Tanum och Strömstad.
Planerings och – uppföljningsmöten arrangerades med skollärare. Kommunikationskanaler
skapades med skolornas ledning, föräldrar, boende och företag i området.
Trots dessa samarbeten och åtgärden har inte följts upp alla planerade kontakter med
regionala aktörer till följd av den mindre tilldelade budgeten. Därmed har Resö-Galtö inte
fullständigt utvecklats till en resurs för Västra Götalandsregionens arbete med
lokal/delregional utveckling.
Bedömning på grund av delredovisning 2013-2014: målen är delvis uppfyllda.
Slutredovisningen har inte lämnats in.
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Riksteatern Väst
2 182 000 kr per år 2013-2015
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Riksteatern Väst ska i samverkan med övriga främjandeorganisationer bygga och stötta ett
starkt arrangörsnät i Västra Götaland och vara en arena där arrangörer och producenter
möts. Riksteatern Väst ska arbeta med att föryngra arrangörskapet samt tillse att
teaterföreningarnas utbud även vänder sig till barn och unga. Riksteatern Väst ska i
samverkan med andra vidga deltagandet till scenkonsten.
Riksteatern Väst har under uppdragsperioden fördjupat samarbetet med Kultur i Väst för att ta
fram en gemensam strategi för arrangörskap och att utveckla ett nationellt centrum för
publikutveckling enligt Kultur i Västs uppdrag. Riksteatern Väst har arbetat tätt tillsammans
med Lokalhållarna, till exempel på deras träffar inom paraplyorganisationen SamSam. 2015
startade Riksteatern Väst Dansnätverket i samarbete med Danscentrum Väst, Göteborgs
Opera, Danskonsulenterna vid Kultur i Väst och Regionteater Väst. Andra samarbetspartner
inom scenkonsten har varit KulturUngdom, Teatercentrum Väst och Musikcentrum Väst.
Redovisningen beskriver en lång rad med kurser, konferenser, utbudsdagar och träffar i region
och en lång rad med samverkanspartner. Det har bidragit till nya arrangörskonstellationer, ett
stimulerande samtal och förbättrad förståelse om utbudet inom sektorn. I kommunerna där det
inte finns riksteaterföreningar, har Riksteatern Väst påbörjat nätverksträffar för de aktuella
kulturhusen. Träffarna lägger grunden för att få smart turnéläggning och publikarbete mellan
kommunerna.
Flera insatser har genomförts för ett föryngrat arrangörskap. Antalet föreställningar för barnoch unga i teaterföreningarnas regi har ökat från 29 2014 till 37 2015.
När det gäller vidgat deltagande beskriver Riksteatern Väst att i grunden hela deras arbete har
handlat om att vidga deltagandet till scenkonsten. Riksteatern Väst gav aktivt stöd till
föreningarna Spektrum (som har inriktat sig på scenkonst och konst från Balkan) och
Eldfestkommittén (som samordnar festerna kring det iranska nyårsfirandet Norouz). Under
2015 har breddats synsättet hur framöver ska arbetas med medborgardialog och
arrangörsutveckling i vissa bostadsområden. Ett led i detta arbete var projektet
Zoquaq/Gränser med workshopar i hip hop, där fem unga flyktingar i Göteborg deltog i.
Projektet genomfördes på samma sätt i Karlstad och Botkyrka.
55
Utvärdering KSU 2013-2015 | Koncernavdelning kultur, 2016
Koen Braak
Koen Braak

Riksteatern Väst ska samverka med och skapa arenor för regionala produktionsresurser i
syfte att utveckla den turnerande verksamheten.
Flera arrangörer i Västra Götaland har uppmärksammat bristen av turnerande offentliga
scenkonstproduktioner. Ett antal fria producenter turnerar regelbundet i Västra Götaland, men
de är relativ resurssvaga. Redovisningen beskriver 20 scenkonstproducenterna som bor och
verkar i Västra Götaland och som kan erbjuda vissa produktioner på turné. Dessutom beskrivs
antal turnéföreställningar, dess regionala placering och dess år under perioden. Enligt
redovisningar är målet delvis inte uppnått eftersom det inte funnits resurser till regionala
produktionsresurser och det har inte heller varit prioriterat från regionalt håll. Dessutom dras
verksamhetsstödet ner eller ligger still i många kommuner, vilket innebär att föreningarna får
mindre pengar till arrangemang.
Riksteatern Väst ska vara en aktiv aktör för att stärka civilsamhällets kraft i det regionala och
lokala utvecklingsarbetet.
Riksteatern Väst har lyckats bilda några nya föreningar. På annat håll har tappat föreningar
därför att orken har tagit slut eller att någon eldsjäl har slutat. Det är ett ständigt pågående
arbete.
Utöver ovanståendet, har Riksteatern Väst stort fokus på dialog med kommunerna både för att
främja bildandet av nya arrangörsföreningar och stötta de befintliga i utvecklingsarbetet i
kommunen. Under perioden har Riksteatern Väst träffat kommuntjänstemän i flera olika
kommuner.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Share Music Sweden
903 600 kr per år
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Under kommande uppdragsperiod ska Share Music Sweden fortsätta utveckla scenkonsten
genom nya föreställningar och verk som bidrar till förändringen av samhällsnormer kring
funktionsförmåga och konstnärliga uttryck.
Samarbetet stärks med olika regionala plattformar. Ett vidgat deltagande förverkligas genom
nyttjande av digital teknik och nya innovationer, som möjliggör för kreativt skapande oavsett
funktionsförmåga. CSR-arbetet (CSR från engelskans Corporate Social Responsibility) d.v.s.
hur företag kan ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt,
miljömässigt som socialt perspektiv) utökas och bidrar till att verksamheten utvecklar sitt
sociala entreprenörskap.
Med Share Music Sweden får Västra Götalandsregionen möjlighet att verka nationellt och
internationellt – för att synliggöra, påverka, agera och göra skillnad ute i världen.
Share Music arbetar på regional, nationell och internationell nivå och med en mängd personer
inom kultursfären - från institutionsnivå till det fria kulturlivet. Västra Götaland är starkt
representerad i Share Music Sweden när det gäller kurs- och workshopledare, seminarie- och
föredragshållare, medlemmar i ensembler, deltagare i utbildningsprogram och även
upphovsmän.
Share Musics ensembles har under 2015 genomfört ett gästspel i Kazan (Ryssland) med
föreställningen Hi-Hat Xpres, som har varit ett samarbete med Danskompaniet Spinn. Under
2013-2014 har kulturutövare från Västra Götaland medverkat i och turnéerat med
föreställningar Hi-Hat Xpres, Mondgewächse och Dance:WORK. Mondgewächse togs fram i
samarbete med bland annat Interaktiva Institutet och Goldsmiths University (London), som
hjälpte att ta fram de nya interfaces som användes på scenen. Share Music-ensemblen, med
personer med och utan funktionsnedsättning, mötte professionella musiker från Gageegoensemblen. Föreställningen ingick även i Göteborgs Konserthus kammarmusikserie.
Dance:WORK handlade om konstnärlig gestaltning av arbete och funktionalitet.
Sedan 2014, har Share Music samarbetat med Göteborgsoperan kring en minikurs, som
årligen har arrangerats i operans lokaler. Under 2016 går samarbetet in i en ny fas, som
innebär att tillsammans kommer att tas fram ett fullt ut inkluderande musikteaterverk. En
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ensemble från Share Music kommer att möte artister från Operans kör och orkester, inom
ramen av ett nyskrivet verk och libretto. Share music gjorde en utlysning av tonsättare under
våren 2015 och fick ett oerhört stort gensvar. I december 2015 påbörjades sökandet efter en
ny ensemble.
Utvecklandet av sociala medier har varit ett starkt fokus under de senaste åren. Ett exempel är
serien "Människor i blickfånget" där konstutövare med olika bakgrund, erfarenhet och
förmågor har intervjuats. I början av uppdragsperioden gjordes en stor satsning på en digital
plattform där man kunde följa repetitioner och turnéer med Hi-Hat Xpres. I verket
Mondgewächse lanserades en digital plattform. I bloggform speglades utvecklingen av verket
och den nya tekniken genom filmer, intervjuer, detaljerade beskrivningar och fotoalbum. Det
öppnade upp för nya målgrupper att ta till sig innehåll på det sätt som passade dem bäst- i
text, bild och film.
Flera workshopar med tonsättare och musiker bidrog till ökad utbildning och
kunskapsspridning, till exempel: en workshopdag och en fyradagars minikurs på
Göteborgsoperan, en workshopdag på Kulturhuset i Skövde. Våren 2015 startades ett helt nytt
utbildningsprogram, Net:WORK, där 12 personer från hela landet utbildades i att sprida
kunskap om Share Musics verksamhet. 50 % av dessa kom från Västra Götaland.
Utbildningsprogrammet Co:WORK startade upp under hösten 2015. Sju personer påbörjade
utbildningen, med målet att bli workshopassistent med inriktning musikteknologi eller dans 29 % av dessa kom från Västra Götaland. Under 2013-2014 genomfördes workshopdagar i
Alingsås, Lerum och Partille på uppdrag av respektive kulturskola. Kulturskolorna i ÖrgryteHärlanda och Askim/Frölunda/Högsbo har gjort samarbetsprojektet Kultur-X-plosion. Den
gemensamma visionen har varit att utveckla metoderna för ett inkluderande arbetssätt och en
konstnärlig mötesplats för alla barn och unga oavsett funktionsförmåga.
Share Music medverkade med föreläsningar 2013-2014 vid konferensen "lnclusive
Creativity" i Londonderry och 2015 under "NI Science Festival" i Belfast (Nordirland)
arrangerade av Ulster University. Hösten 2014 lanserades inspirationsboken, "Projekt DAJ: i
kreativitetens värld tillsammans", skriven på ryska. Boken som presenterades vid Maxim
Tank Universitetet i Minsk används nu som kurslitteratur vid universitet i flera länder. Projekt
DAJ har inneburit ett utökat nätverk inom FoUområdet med aktörer i Belarus, Ukraina och
Georgien.
I samband med utbildningsprogrammet Net:WORK, inleddes ett pro bona-samarbete med
Fairlink som är Sveriges ledande analyspartner inom evenemang. Under 2015 fortsatte arbetet
med att utveckla koncept för företagssamarbete. Hösten 2015 reste Share Music med FN-tåget
UN70 Belarus Express. Tåget var en stor satsning med syfte att uppmärksamma de nya
globala utvecklingsmålen i Belarus i samband med FN:s 70 årsdag. Resan pågick i 8 dagar.
Share Music Sweden bidrog med seminarier, fotoutställning och filmvisning.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Skaraborgs, Göteborgs & Bohusläns och Älvsborgs läns
Hemslöjdsförening
220 000 kr per år, fördelade över de tre föreningarna.
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Föreningarna/förbundet ska under uppdragsperioden arbeta för att barn och ungas
möjligheter till att lära sig, och se och uppleva hemslöjd, ökar.
Skaraborgs Hemslöjdsförbund (SHF) har samordnat cirka 160 arrangemang (klubbar, träffar)
för barn och unga under perioden och intresset har varit konstant, trots att många föräldrar
med barn har kommit in och efterfrågat fortsatta satsningar. Älvsborgs Läns
Hemslöjdsförbund har bedrivet fem till åtta slöjdklubbar i sex terminer med ca 10 barn i varje,
vilket blir ca 400 barn och Flera samarbeten har skett med skolor i Floda och Lerum.
Göteborgs och Bohusläns hemslöjdsförenings (GBHF) och Älvsborgs Läns
Hemslöjdsförbunds hemslöjdskonsulenter samordnade varje år 800 kvadratmeter med
slöjdaktiviteter under Göteborgs Kulturkalas i Trädgårdsföreningen med cirka 20 000
besökare per år. Under skolloven arrangerades cirka 25 slöjdtillfällen i lokalföreningarna för
barn och unga. Skapande skola förekom i flera kommuner där hela klasser aktiverades. GBHF
samarbetade med lokalföreningarna. Några påbörjade arbete på flyktingförläggningar vilket
flyktingbarnen mycket uppskattade.
Föreningarna/förbundet ska under uppdragsperioden utveckla mötesplatser och sammanhang
för att sprida hemslöjd, och dess olika värden, till allmänheten.´
SHF:s föreningar samordnade i samarbete med flera samarbetspartner i Skaraborg minst 130
tillfälle med 90 000 – 120 000 besökare/deltagare. GBHF:s föreningar samordnade 60
tillfälle med cirka 50 000 besökare. GBHF har redovisat samarbeten med flera organisationer.
Vidare uppräknar Älvsborgs Läns Hemslöjdsförbunds redovisning ett råd av mötesplatser,
samarbeten och utställningar på regional och nationell nivå.
Föreningarna/förbundet skall ge stöd till de lokala medlemsföreningarna i deras utveckling
som attraktiv kulturpart i olika lokala sammanhang.
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Inte redovisats av de tre föreningar. Det verkar att målet inte ingick i redovisningsblanketten,
men redovisningar av de övriga målen visar att föreningarna har uppfyllt sin eldsjälfunktion.
Föreningarna/förbundet ska under uppdragsperioden synliggöra hemslöjdens värden utifrån
ett hållbarhetsperspektiv.
Redovisningarna beskriver att allt arbete genomsyras av hållbarhetstankar exempelvis kring
materialval och tillverkningsprocessen. De har samarbetat med hemslöjdskonsulenter just i
dessa frågor. Framförallt naturmaterial och återvinningsmaterial användes. Många föredrag
handlade om återvinning av material.
Föreningarna/förbundet ska under uppdragsperioden stimulera till att näringsutveckla
området.
Redovisningar visar att i huvudsak alla utställningar hade möjligheten att intäkter kunde
erhållas. Vidare finns det butiker och slöjdvandringar. När förbunden anlitade varandra som
föreläsare och kursinstruktör och när de köpte material av varandra skapades också
möjligheter till intäkter.
Föreningarna/förbundet ska under uppdragsperioden arbeta för att nå och samverka med
andra kulturers hemslöjd och/eller folkkultur. Föreningarna/förbundet skall arbeta för ett
internationellt utbyte.
SHF samarbetade med olika museer, Skövde folkdanslag och samordnade utställningar och
kurser i samarbete med NBV och Bosniska föreningen. SHF och GBHF arbetade med
flyktingförläggningar.
SHF har medverkat vid besök av Cirkus Cirkör i deras föreställning Knitting Peace. Vidare
har SHF och ÄLH haft flera träffar med invandrarföreningar och vid studiebesök av
representanter från andra länder. Den japanska broderitekniken Sachiko har lärts ut och
resulterat i fina utställda alster, bland annat på jeans. Föreläsningar om Sachiko görs.
Förbunden ingick i samarbetsprojektet "Ta i Hand" i Skaraborg och Göteborg.
En uppmärksammad utställning (reportage i TV) av Älvsborgs Läns Hemslöjdsförbund är
utställningen ”Ur Björk”, som sattes samman på Nääs, där 15 slöjdare har utnyttjat en hel
björk. Utställd och ska utställas i Sunne, Botaniska i Göteborg, Leksand, Gävle, Uppsala, LillHammer och Oslo i Norge, Malmö, ev Island och är inbokad till 2017.
ÄLH samarbetar med Halmens Hus internationella kontakter i Danmark och Uganda. På de
Nordiska hemslöjdslägren har skett många internationella (Nordiska) utbyten med våra
deltagare(ungdomar). ÄLH planerar även att stödja planerna för ett internationellt vävcentrum
som finns i Rydal.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Skaraborgs konstgrafiska verkstad
100 000 kr per år
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Centrala perspektiv för framtiden är att stärka samverkan med mediaverkstan och satsa på ny
teknik för att föryngra medlemskadern. Verksamheten ska öka sitt internationella utbyte.
Samarbetet har utvecklats så att båda föreningarna har slagits ihop till en, som kommer att
stimulera båda verkstädernas medlemmar och att leda till ökad tyngd när det gäller rekrytering
av nya yngre medlemmar, workshops, utställningar, bidragsansökningar etcetera. Kurser
kommer att anordnas med syfte att överföra kunskaper mellan de båda verkstäderna.
Medlemsantalet har ökat från 45 till 55 aktiva medlemmar under perioden, mycket på grund
av kursverksamheten som är en ingång till medlemskap. Det extra bidraget från Västra
Götalandsregionen till utökad tjänst för en verksamhetsledare har varit betydelsefullt. SKV
har kunnat avlöna en av medlemmarna för en mindre städtjänst och betala ut arvoden till
medlemmar för olika göromål så att föreståndaren har kunnat lägga mer tid på administration
och marknadsföring.
Vad gäller internationalisering har de största insatserna lagts på medverkan i det
internationella grafiknätverket ENDEGRA som är en grupp av grafiker från olika länder. Via
kontakterna på Endegramötet 2014 bjöds in två finska och en fransksvensk konstnärer för att
förarbeta och utställa under två veckor hösten 2015.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Skövde filmfestival
60 000 kr per år
Öka
internationaliseringen

Nationell
samverkan

Utveckla
kapaciteter

Regional
samverkan

Nyttja
tekniken

Lokal
samverkan

Förbättrade
möjligheter
kulturutövare

Kulturell
infrastruktur

Gynna
nyskapande

Barn & unga

Jämlikhet,
Interkulturell
dialog,

Jämställdhet

Tillgänglighet,
delaktighet

Vidga deltagandet

x
x
x
x
x
x
Verksamheten ska öka intresset för kvalitetsfilm i Västra Götaland. Verksamheten ska stärka
sin samverkan med regionala aktörer.
Skövde Filmfestival är en liten men mycket självständig förening med goda kontakter med
systerföreningen Skövde Filmstudio och med filmansvariga i Skövdes kulturhus, som gör att
organisationens verksamhet oftast rullar på utan större problem. Skövde Filmfestival har
fortsatt anstränga sig för att under festivalen och under det hela året visa film från olika länder
och på olika språk, samt för att hitta filmer om olika människor, med olika historier, olika
etnicitet och olika läggning. När det gäller barn och ungdomar visades cirka 7 filmer per år
och samordnades i samarbete med Skövde kommun ett filmkollo och filmpraktikveckor.
Skövde Filmfestival har återkommande haft samarbete med Göteborgs Filmfestival och med
deras stöd kunnat visa deras festivalinvigning och premiärfilm både i januari 2013 och 2014.
Skövde Filmfestival har också kunnat erbjuda regissörsbesök + film vid två tillfällen med
hjälp från dem. Sedan augusti 2015 är Skövdes Filmfestival medlem i Filmforum Skaraborg,
ett nätverk för att stödja filmverksamheten och marknadsföringen till nya publikgrupper, att få
in fler ungdomar i föreningsverksamheten, samt verka för ett gemensamt biljettsystem. Vidare
samarbetades med ABF. Ett samarbete med Biografcentralen har gett möjligheten att visa ett
antal klassiker och att besöka olika typer av konferenser och utbildningar. Skövde
Filmfestival ingår i nätverket Europa Cinemas, vilket ger ett extra ekonomiskt bidrag när
europeisk film visas.
Tyvärr har Skövde Filmfestival inte lyckats bibehålla och/eller öka antalet besökare och
medlemmar. Orsaken kan vara programmeringen av för den stora publiken okända filmer.
Däremot upplevs som faktum att Skövdes Filmfestivalens uppdrag är att visa film från många
olika länder och på många olika språk, att nå ut till nya målgrupper och att ge Skövdeborna
möjlighet att se filmer som annars mest är tillgängliga i storstäder.
Bedömning: målen är uppfyllda, men det minskade antalet besökare och medlemmar är
oroande.
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Svensk Form Väst
200 000 kr per år
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Uppdraget till Svensk Form Väst fokuserar framför allt på att ge designer och formgivare
relevanta kontakter med branschen – möbelproducenter, modeföretag och andra företag som
behöver formgivare. I Västra Götaland finns bland annat Inredia, som samlar den
västsvenska inredningsbranschen. Med sina detaljerade kunskaper kan Svensk Form Väst
välja ut ett antal formgivare som får presentera sig i rätt sammanhang och därmed hitta
köpare. Sammanhangen kan vara mässor, branschdagar och utställningar på både regional,
nationell och internationell nivå.
Genom arbetet med att synliggöra västsvenska designer vill Svensk Form Väst samtidigt bidra
till att öka intresset för och kunskapen om västsvensk design. Det görs bland annat genom
bidrag till ADA:s nyhetsbrev om västsvensk design och genom att specialskriva information
om västsvenska designer i olika skräddarsydda sammanhang. Att synas i press och media är
centralt för Svensk Form Västs medlemmar, och styrelsen sitter på stor kompetens i frågan.
Svensk Form Väst har arbetat för ofta unga västsvenska möbel- och inredningsdesigners, samt
textildesigners och har synliggjort dem på regionala, nationella och internationella arenor på
olika sätt. 2013 och 2014 stöttades flera designers ekonomiskt till utställningsyta på
möbelmässan i Milano. Därutöver har varje år arrangerats föreläsningar och studiebesök på
hemmaplan av och hos västsvenska designers, vid 8-10 tillfällen per år.
Vidare har Svensk Form Väst också drivit tre projekt i samarbete med designers; "Västra
Götaland goes Milano goes Röhsska 2013", "MOFF" och "Design Väst goes Tibro" som på
olika sätt och på olika platser resulterat i utställningar. Till exempel i Milano och på
Designers Saturday i Oslo, på möbelmässan i Stockholm, Röhsska museet, HDK, Inredia i
Tibro och Inputs branschmässa i Göteborg. Matchningsprojektet Design Väst goes Tibro som
genomförts i samarbete med Inredia i Tibro har varit mycket framgångsrikt. I samband med
dessa utställningar har arrangerats samtal med, och presentationer av de medverkande
formgivarna. Svensk Form Väst har också marknadsfört dem via hemsidan, mailutskick,
nyhetsbrev och Facebook. Sammantaget menar Svensk Form Väst att detta indirekt har
bidragit till ökad kunskap och intresse för västsvensk design.
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Svensk Form Västs reflektion: Västra Götalandsregionen behöver en designkonsulent. Denna
speciella nisch är inte representerad som konstart hos Kultur i Väst. Det finns ingen att bolla
frågor med, eller som utvecklar området.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Svenska Visakademin
90 000 kr per år
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Verksamheten ska utveckla möjligheterna för invånare i Västra Götaland att möta
viskulturen.
Visakademin har genomfört fyra heldagsseminarier tillsammans med Folkuniversitetet och
GU på Jonsereds herrgård. Tre årsmöten har genomförts, två i Göteborg och ett i Stockholm.
De två i Göteborg med efterföljande offentlig viskonsert i Kustens hus i Majorna.
Visakedemin har även arrangerat två stötte Taubekonserter med anledning av att vi
presenterade antologin Elva sidor av Taube som har lagts en hel del arbete och resurser på.
Specialseminarium om den norske visdiktaren Alf Pröysen samordnades med deltagande av
tre norska experter. Den svenske visartisten Jan-Olof Andersson medverkade med ett
seminarium i Göteborg och ett i Oslo. Vidare har Visakademien medverkat vis utgivningen
av ”Bekymrens gråa flock”, en bok med 60 nya tonsättningar av dikter av Birger Sjöberg,
alltså med två större konserter i Göteborg och Vänersborg med medverkan av 5 av
tonsättarna. En större turné med material av och om Evert Taube genomfördes sommaren
2015. Sågaren Martin Bagge och redaktören/fil Dr David Anthin gjorde elva konserter med
föreläsningsinslag utefter den svenska västkusten från Göteborg till norska Fredrikstad.
Seminarie- och föreläsningsverksamheten har fungerat utmärkt. Visakademin har nått många
människor och har kunna höja kunskapsnivån om den svenska visan. Däremot var det svår
att komma i kontakt med och få göra program/konserter inom grundskolan.
Bedömning: målet är uppfyllt.
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Teatercentrum Västra regionen
300 000 kr och 70 000 till TRETE (teaterfestival för unga) per år

x

x

Öka
internationaliseringen

Nationell
samverkan

x

Utveckla
kapaciteter

Regional
samverkan

Förbättrade
möjligheter
kulturutövare

x

Nyttja
tekniken

Lokal
samverkan

Kulturell
infrastruktur

Gynna
nyskapande

Barn & unga

Jämlikhet,
Interkulturell
dialog,

Jämställdhet

Tillgänglighet,
delaktighet

Vidga deltagandet

x

x

x

Sysselsättningen för medlemmarna ska öka.
Teatercentrum har erbjudit regelbunden kompetensutveckling till alla medlemmar genom
kurser, workshops, seminarier och andra erfarenhetsutbyten. Insatser som genomfördes för att
öka medlemmarnas engagemang/sysselsättning var bland annat:








TRETE, som är en regional festival med fokus på fri teaterkonst för barn och unga
med totalt 59 speltillfällen under 2013-2015. Under 2013-2015 besökte 187 potentiella
inköpare festivalen.
Scenkonstdagarna har under perioden 2013-2015 arrangerats av Riksteatern väst,
Kultur i väst samt Teatercentrum och övriga centrumbildningar inom scenkonsten.
En scenkväll arrangerades av Göteborgs kulturförvaltning i samarbete med
stadsdelarnas barnkultursamordnare och representanter från centrumbildningarna.
Teatercentrums hemsida där medlemsteatrarna marknadsfördes.
Ett frisläpp genomfördes första gången i augusti 2014 i samarbete med Stora Teatern i
Göteborg. Med syfte att marknadsföra de fria teatrarna fick sammanlagt nära 300
vuxna, unga och barn ta del av bitar ur 20 föreställningar från 13 olika medlemsteatrar.
Dans & Teatertältet med teater- och dansföreställningar/workshops på Göteborgs
Kulturkalas är ett samarbete med Danscentrum Väst.
En gemensam uppmaning till landets kulturpolitiker med tydliga krav på anständigare
villkor och en förbättrad infrastruktur för de fria aktörerna. Uppropet för den fria
scenkonsten lanserades tillsammans med Danscentrum och Teaterförbundet.

Teatercentrum Väst arbetar i Kulturakademin Trappans styrgrupp och har alltså bidragit till
elva aktuella kurser i entreprenörskap. Under 2013-2015 har Teatercentrum inom ramen för
TRETE och i samverkan med bland andra Kultur i Väst arrangerat fem seminarier.
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• Regionala kontaktytor och samarbeten ska öka.
För Teatercentrum är samverkan själva verksamhetsidén. Genom regional samverkan via
Teatercentrum har de fria teatrarna fått tillgång till resurser som de inte kunnat nå var för sig.
Förutom den samverkan mellan fria teatrar som är kärnan och som Teatercentrum
tillhandahåller genom regelbundna medlemsmötet, forum, workshops och utvecklingsdagar,
så samverkar Teatercentrum även med andra aktörer. De flesta samarbeten har varit av
långsiktig karaktär och varierat därför ganska lite över tid.
Medlemmarnas spridning över regionen minskade kraftigt mellan 2014 och 2015. De spelade
fler föreställningar utanför Göteborgsregionen än 2013, men på grund av olika faktorer så
nådde de inte lika många kommuner. Det beror dels på att några av de mindre teatrarna som
tidigare år spelat i fler olika kommuner inte har haft så stor verksamhet under 2015. Många
kommuner har dessutom bokat endast ett väldigt litet antal föreställningar 2013 och 2014,
som 2015 inte blev några alls. Därför har antalet regionala kontaktytor inte ökat, eller för den
delen minskat, nämnvärt under perioden. Däremot kan sägas att flera samarbeten har
fördjupats, exempelvis med Riksteatern Väst och Kultur i Väst. Att öka medlemmarnas
regionala spridning är något som under kommande år kommer fokuseras på, bland annat
genom ett par olika projekt tillsammans med Riksteatern Väst och andra centrumbildningar.
• Närvaron i sociala medier ska öka.
Teatercentrums närvaro i sociala medier har under perioden blivit mycket tydligare och
målinriktad, med fler och mer aktiva följare än i början av perioden. Teatercentrum har
arbetat bland annat på att åter få möjlighet att anställa en nationell kommunikatör för ett ökat
fokus på de sekundära målgrupperna.
Att genomföra festivalen Trete i samverkan med Trollhättans stad varje år under
uppdragsperioden.
TRETE har under perioden utvecklats och olika koncept och samarbeten har prövats. Under
2013-2015 har Teatercentrums samarbete med Kultur i Väst intensifierats och de har numera
varit med i urvalsprocessen för att skapa ett så attraktivt program som möjligt för de
kommunala samordnarna och andra arrangörer. Antalet besökare har varierat från år till år
beroende på faktorer såsom antal föreställningar, men andelen barn och unga i publiken har
varit kontinuerligt hög. Under 2015 fyllde TRETE 20 år och har blivit en naturlig del av
Teatercentrum Västras verksamhet under tiden, som kommer fortsätta att utvecklas och
influeras av sin samtid.
Bedömning: Målet kring en ökad närvaro i sociala medier är uppfyllt. Målen kring en ökad
sysselsättning för medlemmarna och kring ökade regionala kontaktytor och samarbeten är inte
uppfyllda, trots insatserna. TRETE har arrangerats enligt uppdraget.
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Teater Kattma
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Teater Kattma ska bidra till ökad sysselsättningen, vidgat deltagande och samverka mellan
verksamheten och andra partner.
Teater Kattma har haft en integrerad teater med skådespelare med och utan rörelsehinder.
Under perioden 2013-2015 samordnade och tillverkade Teater Kattma nätverksaktiviteter
(Kattma kväller), föredrag, dramaworkshops och föreställningar. Tre produktioner med 52
föreställningar tillverkades, där ett totalt av 40 personer med rörelsehinder och 20 personer
utan någon form av funktionsnedsättning deltog. Varje föreställning förbereddes genom en
serie av dramaworkshopar där 56 personer med rörelsehinder och 19 utan rörelsehinder
deltog. Könsfördelning lag på cirka 25 % män och 75% kvinnor.
Projektet ”För alla!” var i samarbete med Göteborg stads sociala resursförvaltning. Projektet
använde Teater Kattmas metoder – att arbeta med workshops, drama och teater som verktyg
och redskap för att gestalta och belysa problem, möjligheter, svårigheter och situationer kring
fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning.
Teater Kattma har under åren haft samarbeten direkt knutna till verksamheten med bland
annat Unga rörelsehindrade, DHRG, Synskadades riksförbund, Strokeförbundet, GIL,
Riksgymnasiet, Dalheimers hus, Göteborgs föreningscenter, Göteborg & co, ABF, VG
regionens kulturnämnd, Kultur i Väst, Göteborgs stad, Stadsbiblioteket, Kulturkalaset,
Sensus, Teater Sesam och Gatuscen Mötesplatsen.
Genom att söka nya spelplatser nådde Teater Kattma ut till nya publikgrupper. Mötesplatser,
Dalheimers hus, gatuteater, skolor och i samband med seminarier är exempel. En stor
målgrupp är funktionsnedsatta, deras anhöriga och de som arbetar inom vård och omsorg.
Genom workshops gav Teater Kattma dem möjlighet att prova på teater. Detta gav ett vidgat
deltagande, ett större intresse av att utöva och även att ta del av teater som publik.
Bristande resurser är ett stort problem för Teater Kattma, visar redovisningen. Ska man arbeta
professionellt och öka sysselsättningen måste de professionella ha rimlig ersättning. Det finns
det inte möjlighet till idag och de professionella har sträckt sig över alla gränser för att ändå
göra detta möjligt. Men detta leder till underbemanning, slitage och svårigheter att ha en
verksamhet som räcker till för alla som vill delta. Ett annat problem är deltagarnas
rörelsehinder/funktionsnedsättningar i sig.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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TellUs Berättarförening
250 000 kr per år
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Verksamheten ska ge läs- och skrivfrämjande stöd till pedagoger och elever i samverkan med
intresserade kommuner och skolor i Västra Götaland. Verksamheten ska sprida och
marknadsföra goda idéer och positiva resultat av läsfrämjande insatser. Verksamhareten ska
samverka i en regional plattform för litteraturområdet. Verksamheten ska medverka i den
regionala plattformen ”Interkulturella möten” och bidra med erfarenheter från Tellus
koncept ”Ung i världen” och ”Världsberättare”.
Under åren 2013 – 2014 – 2015 har det genomförts utbildningar i Ung Berättare samt
Världsberättare för drygt 300 pedagogisk personal; lärare, rektorer, fritidspersonal och
bibliotekarier i Västra Götalandsregionen.
Efter genomförda utbildningar har pedagogerna lett processer i bokskapande för 4000
deltagare: Barn och unga i åldrarna 4 – 19 år (Ung Berättare) samt för vuxna med framförallt
utomnordisk bakgrund (Världsberättare). Efter genomförd bokskaparprocess har deltagarna
(författarna) ställt ut sina böcker vid en lokal publik bokmässa. Varje år har Tellus även
medverkat vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, där deltagare medverkat i Tellus
monter.
Tellus har medverkat i lokala och nationella samt nordiska konferenser, kulturevenemang,
bokutbyten och utbytesprojekt. Tellus har utvecklat samarbeten mellan skolor i Västra
Götalandsregionen och andra nordiska länder.
Framförallt programmet Ung Berättare har fått stor uppmärksamhet och publicitet i media på
nationell front. Resultaten av Ung Berättare kan inte sägas annat än mycket positiva när det
gäller påverkan på barn och ungas faktiska läs- och skrivförmåga tillika läs- och skrivintresse.
Skolverket har lyft Tellus verksamhet som läs- och skrivfrämjande instrument sedan 2013 och
även stöttat verksamheten ekonomiskt sedan samma tidpunkt.
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Mot bakgrund av lyckade insatser inleddes nya samarbeten med både skolverket och
studiefrämjandet. Genom dessa samarbeten skapades nya projekt som finansierades av
samarbetsparterna. Stöden skulle ge möjlighet att utveckla verksamheten till en helt ny
organisatorisk nivå. Dessvärre tvingades utvecklingsarbetet avbrytas på grund av
personalbrist, bland annat på grund av nyckelpersoner blev sjukskrivna eller bytte jobb.
Tellus har aktivt tagit initiativ till samarbeten med ett flertal andra aktörer i regionen vilka
fallit mycket väl ut. Ibland endast genom informella samarbeten och ibland genom konkret
samarbete. Västra Götalandsregionens regionala plattform för litteraturområdet och
plattformen ”Interkulturella möten” har upplevts som lite diffust och otydligt. Trots detta
ledde samarbetet i de regionala plattformen att verksamhet spred sig till ett par skolor i Borås
samt att ett bokprojekt (ZAN) fick stöttning via Kultur i Väst. Eftersom Tellus huvudsakliga
verksamhet riktat sig till skolor som en del av skolans verksamhet enligt läroplan, har Tellus
primärt fokuserat på en stor spridning på skolorna i regionen.

Några citat nedan är hämtade från utvärderingar:

”Detta är en av de mest lyckade insatserna i stadsdelen Västra Hisingen. Aldrig har vi
samarbetat så över de osynliga murarna som finns här. Det har skapats bestående band.”
Lena Naperotti, Rektor vid Svalan, V Hisingen

”Barn som aldrig tidigare skrivit något på svenska har genom att använda sitt modersmål
kunnat skapa en berättelse som de senare med glöd översatt till svenska.”
Louise Eriksson, Rektor vid Svalan, V Hisingen

”En flicka vars hela släkt är illitterat var den första att bryta det mönstret. Att se henne på
scenen med en bok i handen gjorde något med hela släkten.”
Johan Greppe, Landamäre

Bedömning: målen är uppfyllda.
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TILLT, Skådebanan
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Verksamheten ska bidra till metodutveckling i gränssnittet kultur/arbetsliv.
Under perioden har TILLT genomfört 517 besök på arbetsplatser och 96 projekt (bland annat
på Volvo, Ericsson, Astra Zeneca) av skiftande omfattning med 2406 deltagare genom
regionen. I redovisningar beskrivas tio exempel hur den enskilde arbetstagarens möjligheter
att utvecklas har stärkts.
Dessutom beskrivs hur TILLT har stärkt innovationskapaciteten. Till exempel,
Innovationslabbet som genomfördes som inledande punkt i det tio månader långa projektet
med Älvstranden utveckling, hade fokus på det planerade Centralhuset i Sannegårdshamnen i
Göteborg. Deltagarna fick i en kreativ process möjlighet att visionera kring hur kreativa
näringar kan utveckla husets innehåll. Vidare har Västarvets arbete med kvalitetsutveckling
(Emotional Mapping) utvecklats i ett projekt med konstnär från TILLT.
Verksamheten ska bidra till ökad tillväxt inom kultursektorn.
TILLT erbjuder via sina projekt konstnärer i hela regionen möjlighet att delta i
utvecklingsprojekt utanför den konstnärliga arenan. I våra 96 projekt under perioden har 38
enskilda konstnärer deltagit och blivit arvoderade. Under perioden har den andel av
verksamhetens omsättning som går till konstnärsersättningar ökat. Under 2013 var andelen 17
%, 2014 13, 7 % och 2015 18,2 %. Målet för 2016 är 20 %.
Verksamheten ska bidra till att utveckla konsten via samverkan mellan konstnär och
arbetslivet.
33 konstnärliga produkter/verk/installationer har utvecklats under uppdragsperioden utifrån
TILLT:s samverkansprojekt.

71
Utvärdering KSU 2013-2015 | Koncernavdelning kultur, 2016
Koen Braak
Koen Braak

Verksamheten ska öka kunskapen kring hur konstnärer kan bidra till utveckling i arbetslivet
och samhället i stort.
TILLT har genomfört ett totalt av 136 anföranden i regionala (56), nationella (13) och
internationella (67) sammanhang. Genom internationella projekt har TILLT sedan 2009 byggt
upp en kompetens kring projekthantering och ett stort internationellt nätverk. Detta har i
högsta grad bidragit till att TILLT idag är en internationell auktoritet inom konstnärliga
interventioner.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Anställningsbarheten för professionellt yrkesverksamma inom scen-, ton-, film och TVområdet ska öka.
Kulturakademin Trappan har fortsatt att arbeta mot de mål som sattes upp i början av 2000talet, då branschen samlade sig för att genomföra kompetensutveckling utifrån analyser av
behoven vid varje tid för professionellt yrkesverksamma inom scenkonst, musik, film och tv.
2013, 2014 och 2015 genomfördes respektive 37, 47 och 39 aktiviteter med respektive 726,
1140 och 694 deltagare. Redovisningar visar att kurserna väldigt bra blev uppskattade.
Ungefär hälften av deltagaren sade att kurserna hade bidragit till att de fått nya anställningar,
uppdrag, projekt, nya nätverk och samverkansformer. Tvåtredje av deltagaren sade att
sammankomsterna hade bidragit till ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Utvecklingen
inom film och tv-området har gjort att fler och fler svenska filmarbetare och skådespelare
medverkar i produktioner som endera samproduceras med eller produceras i andra länder.
Identifiera nya verksamhetsområden för berörda yrkesgrupper
Generellt sett kan konstateras att Kulturakademin Trappans nätverk har växt för varje år och
att detta resulterar i en ökande skara samverkansparter och nya verksamhetsområden. Några
exemplar:




Film och Tv-producenterna bidrar genom sin avsiktsförklaring kostnadsfritt med
kompetens för att lägga upp relevanta utbildningar för verksamma inom film och tv,
till exempel utbildningen till First Assistant Director.
Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst har betalat kurser riktade på arbetssökande
som Kulturakademin Trappan har utvecklat.
I det samarbete som Kulturakademin Trappan sedan länge har med Kultur i Väst har
regionens satsning på Community Art varit en viktig inspiration och utgångspunkt.
Verksamheterna har i samarbete gett flera workshops.
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Under hela 2015 har även Kulturakademin Trappan samarbetat med
Barnteaterakademin för att tillsammans dra upp riktlinjerna till en kommande kurs i
Kvalitet i konstnärliga processer.
Våren 2015 hade Kulturakademin Trappan en kurs med den engelske regissören David
Penn i filmskådespeleri, som väldigt uppskattades.
I samarbete med Göteborgsoperan påbörjades första delen i en miljöutbildning för de
yrkesverksamma inom scenkonstområdet.

Utveckla samverkan och metoder inom branschen och i andra branscher i så väl Västra
Götaland som nationellt
Ledningsgruppen har beslutat att Kulturakademin Trappan ska fortsätta att vidareutveckla
branschdagar, nätverksträffar ("mingel") och andra gränsöverskridande projekt, allt enligt den
tagna 3-årsplanen. Detta innebär att det under treårsperioden har arrangerats tre branschdagar
för det fria musiklivet, två för film/tv och en för scenkonsten. Alla branschdagar har haft en
internationell utblick samt omvärldsanalys.
Det har anordnats också nätverksträffar där deltagare från samma eller liknande
kurs/workshop fått möjlighet till återträffar. På dessa återträffar har deltagarna fått dels
återknyta kontakten med kursledare, dels nätverksträffa med kollegor som har samma
erfarenhet. Till exempel nätverksträffen i samarbetet med Folkteaterns femåriga EU-projekt
Cities on Stage, där deltagarna fick möjlighet att träffas och samtala kring skådespelarens roll
i Göteborg och Europa.
Kulturakademin Trappan har utvecklat flera metoder som används av samarbetspartner i så
väl Västra Götaland som nationellt, till exempel:




Metod for kunskapsutveckling som del av det nationella strukturfondsprogrammet till
EU som verkade i olika delar av landet.
Handledningen för kursledare om jämställdhets- och genusfrågor.
Mentorprogram för skådespelarstudenter i samarbete med Högskolan för scen och
musik.

Redovisningar visar att Trappan har ingått i ett brett nätverk där metoderna sprids.
I all verksamhet fortsatt integrera arbetet med de horisontella perspektiven i syfte att öka
mångfald och jämställdhet inom scenkonst och film/tv
Kriterierna för antagning till Kulturakademin Trappans aktiviteter är kön, etnicitet, ålder och
erfarenhet. Sökande med utomnordisk bakgrund har prioriterats vid lika behörighet. Trappan
har kontinuerligt tipsat branschens arbetsgivare om utomnordiska skådespelare.
Eftersom generellt sett cirka 65-70% av kursdeltagarna över åren varit kvinnor gavs kvinnor
möjlighet att stärka sina nätverk och bredda och fördjupa sina kunskaper. Kursledaren har
använt handledningen om jämställdhets- och genusfrågor. Under 2014 hade Kulturakademin
Trappan och Danskompaniet SPINN ett samarbete kring kursen ”Ökad musikalitet i dans ökad rörelse i musik” med den rullstolsburne dansaren, koreografen och singer/songwritern
Joel Brown. Flera av kursdeltagarna hade olika former av funktionsnedsättningar.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Very Special Arts – Sverige (VSA)
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Föreningen skall arbeta med att öka tillgängligheten till kultur för människor med
funktionsnedsättning. Föreningen skall erbjuda medlemmar en plats och en verksamhet för
utveckling, sammanhang, kontinuitet, stöd och självkänsla. Föreningen skall söka samverkan
med andra aktörer/föreningar/verksamheter som arbetar med funktionsnedsattas möjligheter
att visa och utveckla sin kultur.
VSA – Sverige är en ideell förening som drivs av och för konstnärer och kulturarbetare med
funktionsvariation. Sedan 2013 har föreningen betraktat sig som en intressepolitisk
kulturorganisation, en kulturförening med praktiken förlagd i frågan om ökat deltagande,
tillgänglighet och lika villkor för alla. Detta från att tidigare ha fungerat främst som en
ateljéförening för en grupp individer definierade utifrån fysisk förmåga. VSA:s samlade
verksamhet är knuten till tillgänglighetsfrågan ur ett övergripande perspektiv och rör sig om
ett förhållningssätt till skapandet snarare än en representation av individuell brist. Det
kulturstrategiska uppdraget 2013-15 tilldelades VSA som stöd för denna omställning och för
att nå ut bredare med föreningens arbete. Under verksamhetsperioden har flera av föreningens
långsiktiga mål och förnyade identitet med framgång implementerats i verksamhetens arbete.
Frågan om behovet av ett vidgat kulturbegrepp, viljan att synliggöra den komplexa
problematik som personer med funktionsnedsättningar möter i sin vardag och arbetet med att
gestalta hur alla kroppar bär berättelser och erfarenheter som är viktiga för kulturutövningen,
har resulterat i en samhörighet baserad på en gemensam värdegrund och önskan till förändring
av individens villkor. Inte desto mindre förlorade VSA initialt ett stort antal medlemmar som
inte kände igen sig i eller var intresserade av att problematisera sitt arbete utifrån ett sådant
fundament. Under de senaste två åren har medlemsantalet åter ökat. VSA har också fått fler
stödmedlemmar och samarbetspartners.
VSA har under uppdragsperioden arbetat med ovan nämnda frågor utifrån medlemmarnas
egna konstnärliga praktiker, främst genom individuella och gemensamma konst-, musik-,
film-, performance och teaterproduktioner. Samarbeten, både långsiktiga och kortsiktiga har
haft stor betydelse och får ses som delmål i sig för en organisation som VSA. Genom att agera
tillsammans med, bjuda in eller verka under annan flagg än den egna, minskar den skepsis
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med vilken många medlemmar tidigare upplevt sig bli bemötta i sin utövning. Att verka inom
det etablerade är för VSA ett sätt att inte bli utpekad som '' den handikappade konstnären på
utställningen för handikappade konstnärer'' utan att en möjlighet att verka i kraft av det egna
gestaltande arbetet i första hand. Att bjuda in en konstnär, regissör eller musiker att arbeta hos
oss har varit ett annat sätt att minska avstånd, att visa på nya sätt att arbeta eller byta
erfarenheter.
VSA har medlemmar i hela regionen men endast fåtalet av de som kommer regelbundet är
bosatta utanför Göteborg. Detta är beklagligt och har delvis sin grund i att VSA inte längre
kan bekosta medlemmarnas reskostnader. Under den period redovisningen gäller har
föreningen också haft begränsade resurser att finnas till hands regionalt trots att det fanns en
sådan uttalad målsättning. Med omorganisering och nya riktlinjer har VSA visserligen
förändrat både sin kostym och målsättning, det har kommit att handla mer om att vara en
aktör som ger röst åt en viss problemformulering än om att erbjuda fasta arbetsplatser. Ändå
har det inte varit möjligt att avveckla funktionen av att också bedriva utställnings-, kurs- och
ateljéverksamhet för att gagna denna utveckling. I lokalerna sker den dagliga produktionen på
vilken verksamheten i sin helhet vilar. VSA har sedan lång tid tillbaka utgjort en fast
geografisk plats för flera av sina medlemmar och fortsätter att vara det för de nya som
tillkommit. Detta kräver personaltimmar. Många av de medlemmar vi har, särskilt de nya
yngre, behöver resurser för att kunna arbeta självständigt, endast några har assistanshjälp och
bara fåtalet får extern hjälp för arbetet på VSA. Även om administration och förvaltning skett
på i huvudsak ideell basis, har det inte funnits utrymme för tänkt expandering eller ens till för
många aktiva medlemmar åt gången. Att driva föreningen med ett innehåll som ger den
enskilde just det stöd, de redskap, den hjälp och kontinuitet som denne behöver, samt
ombesörja en regelbundenhet med utåtriktade arrangemang för ökad synlighet åt det som
produceras har varit och är en ständig balansakt. Arbetet i ateljén är för de allra flesta det som
är mest betydelsefullt.
VSA hade under perioden ett löpande samarbete med den konstnärsdrivna plattformen Skup
Palet som bl.a. tagit ansvar för föreningens administration och delar av de utåtriktade
produktionerna som t.ex. arbetet med Gibca Extended. Bolaget Hey it´s enrico Pallazzo AB
har fungerat som resurs. Teatergruppen har fått hjälp och stöd av bl.a. Teater Trixter och
folkteatern bredvid enskilda kulturproducenter, konstnärer och musiker. Under perioden
inleddes samarbete med VSA Minnesota och VSA Washington. Samarbetet skedde via
digitala plattformar och bidrog med att återknyta VSA som en nationell aktör till ett
internationellt sammanhang som sedan flera år gått förlorat. Samtal har även inletts med
Solnechnijdom animationsstudio och Bumerang teaterkollektiv i Moskva. Flera andra
regionala och internationella kontaktytor redovisas.
Bedömning: målen är uppfyllda.
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Ålgården verkstäder och galleri
100 000 kr per år
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Utöver den självklara kärnverksamheten, är fokus för det nuvarande arbetet att stärka
galleriet och det internationella arbetet. Verksamheten ska öka sin synlighet och attrahera
nya besökare. Artist in residence-verksamheten ska möjligen utökas men framför allt ska de
internationella kontakterna vidareutvecklas och knytas till regionen. Möjligheterna för en
gemensam EU-ansökan ska också undersökas.
En viktig insats för att stärka galleriet och öka synligheten har varit den 125-sidiga rikt
illustrerade bok om Ålgården som producerades under 2013 med anledning av föreningens
40-årsjubileum, "Ålgården - historien om en konstgrafisk verkstad". I ett samarbete med
Borås Stads deltog Ålgården tillsammans med andra föreningar och kulturinstitutioner i det
500-årsjubileum som firades 2014. Projektet medförde en omfattande publicitet och
delaktighet i andra marknadsföringsinsatser med möten och utställningar på Borås Museum
och Kulturhuset i Borås.
I ett par projekt har Ålgården försökt nå ut bättre till ungdomar inom skolan. I ett stort
utbildningsprojekt, Ålgårdens specialutbildning i konstgrafik, som genomfördes 2013 bjöds in
konstnärer från hela landet och även Finland och Estland att söka de tio utbildningsplatserna.
Utbildningen fick ett fint genomslag i pressen och i samband med att den avslutades med
utställningen "Tryckexponering".
Under 2015 har Ålgården blivit medlem i Sveriges Konstföreningars Riksförbund. Härigenom
får gästande utställare möjlighet att söka den utställningsersättning som SKR administrerar.
Ålgårdens internationella arbete handlar framför allt om nätverksbyggande samt om artists in
residence-verksamhet. Under perioden 2013-15 har Ålgården haft gästande konstnärer från
England (2), Estland (2), Finland (2), Irland (1), Japan (1), Tyskland (1) och USA (2). Vidare
har Ålgården fortsatt att bygga upp samarbetet med Chrysalis Arts i North Yorkshire. Under
2014 års Skulpturbiennal i Borås bodde och arbetade konstnären Nick Currie från
Japan/Skottland på Ålgården. I det internationella arbetet har Ålgården därutöver gått in i det
grafiska nätverket ENDEGRA där man i sin tur arbetar med en större ansökan om EU-medel.
Bedömning: målen är delvis uppfyllda. Antalet besökare och konstnärligt aktiva medlemmar
under uppdragsperioden beskrevs inte.
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