INTRESSEANMÄLAN
KONST HÄNDER
– SAMARBETE KRING KONST I MILJONPROGRAMMETS GEMENSAMMA PLATSER
Statens konstråd söker för satsningen Konst händer samverkan med civilsamhälle, kommuner och regioner för att
gemensamt utforska hur konst och konstnärliga arbetsmetoder kan göra skillnad i miljonprogrammets gemensamma
miljöer. Med denna utlysning vill vi få in intresseanmälningar från samarbetspartners för olika konstprojekt i miljonprogrammets bostadsområden i hela Sverige.
Bakgrund
Statens konstråd har fått i uppdrag av regeringen att främja kulturverksamheter i bostadsområden med lågt valdeltagande. I
Konst händer ska vi samverka med regionala och lokala aktörer kring konst och konstnärlig gestaltning av gemensamma miljöer.
Statens konstråd kommer att genomföra Konst händer under perioden 2016-2018. För att uppnå långsiktighet kommer arbetet att
fokusera på konst- och stadsbyggnadsprojekt på 7-12 orter med spridning över hela landet. Totalt är satsningen på 26 miljoner.
Merparten ska användas till produktion av konst, konstnärliga arbetsmetoder i stadsbyggnadsprojekt och utveckling av metoder
för invånarinflytande. Visst utrymme finns också för arvodering i projekt där organisationer i civilsamhället deltar.
Vem kan skicka in en intresseanmälan?
Kommuner, regioner och civilsamhällets aktörer kan gemensamt eller enskilt skicka in en skriftlig intresseanmälan om samarbete
med Statens konstråd. Civilsamhällets aktörer har i detta uppdrag definierats som:
•
•

Etablerade civila aktörer som till exempel välgörenhetsorganisationer, etniska föreningar, hyresgästföreningar, 		
koloniträdgårdar, samfällighetsföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, konstnärsföreningar, privata stiftelser
och andra institutioner som inte ingår i offentlig sektor.
Andra aktörer som till exempel grupper av ungdomar, pensionärer, föräldrar med flera som är lokalt engagerade men
som inte har organiserat sig genom föreningar eller stiftelser.

Vad ska intresseanmälan beskriva?
Intresseanmälan ska beskriva en situation (A), en plats (B1) eller ett större område (B2) som är viktigt att utveckla och förändra
genom konst och konstnärliga arbetsmetoder. Hur detta kan beskrivas i intresseanmälan kan till exempel vara:
A

Beskriv en angelägen situation: Till exempel att området saknar en självklar mötesplats, att barnen behöver en lekplats,
att unga flickor vill ha någonstans att hänga, att unga pojkar behöver lugna vrår, att områdets kulturarv behöver lyftas
fram, att bostadsområdets berättelser behöver tillvaratas bättre, att hemmavarande vuxna behöver komma ut oftare
eller att bostadsområdet inte har någon offentlig konst.

B1

Beskriv en tydligt avgränsad plats för samverkan: Till exempel ett torg, en mindre park, ett bibliotek eller ett gatuhörn
som ni anser behöver förändras och utvecklas med konst och konstnärliga arbetsmetoder.

B2

Alternativt beskriv ett större område som ni vill samverka kring: Till exempel ett programarbete eller ett planskede för
storskaliga förändringar av stadsdelar, kvarterskomplex, grönområden eller centrumbildningar där konst och 		
konstnärliga förhållningssätt är viktiga.

En fördjupad undersökning på 10-15 platser föregår det slutgiltiga valet av platser. I cirka en tredjedel av de 7-12 konstprojekten som kommer att genomföras planerar Statens konstråd att arbeta med stadsbyggnads- och stadsomvandlingsprojekt.
Vilka uppgifter ska intresseanmälan innehålla?
Skriv intresseanmälan med stöd av punkterna under avsnitt 1-5 nedan.
1.
•
•
•
•
•
•
•

UPPGIFTER OM ANSÖKANDE AKTÖR
Namn på ansökande aktör från civilsamhället och/eller kommun, region eller fastighetsägare
Ansvarig kontaktperson
Postadress
E-post
Mobiltelefon
Organisationsnummer (om sådant finns)
Kort beskrivning av verksamheten (max 1 000 tecken inklusive mellanslag)

2.
•
•
•
•
•
•

UPPGIFTER OM EV. MEDSÖKANDE
Namn på kommun, region eller fastighetsägare och/eller aktör från civilsamhället
Namn på projektansvarig
Postadress
E-post
Mobiltelefon
organisationsnummer

3.
•

BESKRIVNING AV SITUATION
Beskriv kort den situation som samverkan är tänkt att utgå från (max 1 000 tecken inklusive mellanslag) och motivera 		
varför den är viktig. Jämför med punkt A ovan.
•
Beskriv för projektet befintlig lokal samverkan om den finns.
•
Skicka gärna med bilder som visar eller på annat sätt beskriver den nuvarande situationen.
Punkterna ovan ska sammanställas och skickas in som en PDF. PDF-dokumentet får väga högst 100mb.
		
4.
BESKRIVNING AV PLATS ELLER OMRÅDE
•
Beskriv kort den plats eller det större område som samverkan är tänkt att utgå från (max 1 000 tkn inklusive mellanslag) 		
och motivera varför den är viktig. Jämför med punkt B1, alternativ B2, ovan.
•
Om det är betydelse för intresseanmälan, bifoga gärna med fastighetsbeteckning/-ar med ort och adress samt fastighetsägare för platsen eller det område som är aktuellt för samverkan.
•
Beskriv för projektet befintlig lokal samverkan om den finns.
•
Skicka gärna med bilder eller kartor som visar eller på annat sätt beskriver den nuvarande platsen.
Punkterna ovan ska sammanställas och skickas in som en PDF. PDF-dokumentet får väga högst 100mb.
Urvalsprocess och beslut om samverkan
Besked om eventuellt samarbete lämnas senast 6 veckor efter att ansökningstiden om samarbete med Statens konstråd har löpt
ut. Inkomna intresseanmälningar bereds av Statens konstråd tillsammans med en referensgrupp.
Kriterier för bedömning av intresseanmälningar
Intresseanmälningarna bedöms utifrån följande kriterier:
•
Konstnärlig potential
•
Platsens potential
•
Potential för lokal samverkan
•
Ekonomisk genomförbarhet
•
Långsiktighet
I stadsbyggnads- och stadsomvandlingsprojekten kan även möjligheter till samverkan mellan olika kompetenser komma att vägas
in.
Arbetsprocess för samverkan
Under förutsättning att intresseanmälan beviljas kommer samverkan att genomföras i två steg.
1.

En fördjupad undersökning: En fördjupad undersökning föregår det slutgiltiga valet av platser och projekt för
genomförande. Undersökningen sker på 10-15 platser och görs av sökande part med stöd av en projektledare från 		
Statens konstråd. Undersökningen ska resultera i en preliminär projektplan med budget och utgör grund för eventuellt
samarbetsavtal mellan parterna. Undersökningens syfte är att tydliggöra grundförutsättningarna för genomförande av 		
det projekt som beskrivs i intresseanmälan – som målsättningar, organisation, ekonomi och tidplan. Sökanden ansvarar
för att skriva projektplanen. För aktörer i civilsamhället som verkar ideellt kan Statens konstråd arvodera viss tid för 		
utredning och skrivande.
Undersökningsfasen beräknas ta 8-12 veckor från beviljad intresseanmälan till inskickad projektplan.

2.

Avtal om genomförande av projektet: Med utgångspunkt i den projektplan och budget som tas fram i den fördjupade
undersökningen fattar Statens konstråd beslut om 7-12 platser för genomförande. Statens konstråd och antagen
sökande part tar gemensamt beslut om att teckna avtal om genomförande av projektet. Avtalet reglerar projektets 		
genomförande och ansvarsfördelning vad gäller ekonomi, tidplan, bemanning, uppdrag till konstnärer, kommunikation 		
med mera.

Finansiering
Samtliga samarbeten förutsätter någon form av samverkan avseende finansiering, arbetsinsatser och/eller ansvarstagande. Hur
denna kommer att se ut bestäms av varje projekts specifika förutsättningar. Stadsbyggnadsprojekten förutsätter en medfinansiering om minst 50 procent. Finansieringen av projekten utreds i den fördjupande undersökningen som beskrivs ovan.

OBS! Sista ansökningsdag för intresseanmälan och adress till Statens konstråd
Intresseanmälan ska vara Statens konstråd tillhanda senast den 1 mars 2016. Ladda upp intresseanmälan i PDF-format på: statenskonstrad.se/konst-hander.
Besked om eventuellt samarbete lämnas senast 6 veckor efter att ansökningstiden om samarbete med Statens konstråd har löpt
ut. Inkomna intresseanmälningar bereds av Statens konstråd tillsammans med en referensgrupp.

TIDSAXEL

Mer om Statens konstråds uppdrag finns att läsa på:
statenskonstrad.se/konst-hander
Om statens konstråd
Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och
tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och
erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.
Konst händer är en del av regeringssatsningen Äga rum. Genom en ökad satsning på konst- och kulturverksamheter i vissa bostadsområden med lågt valdeltagande, är syftet att stärka demokrati- och kulturinsatser i dessa områden. Ansvaret för att genomföra
satsningen delas av Statens konstråd och myndigheten Kulturrådet. Kulturrådets uppdrag inom ramen för satsningen Äga rum är att
fördela pengar till kulturverksamheter i vissa bostadsområden. För ansökningar som gäller strikt finansiering, kontakta Kulturrådet,
kulturradet.se.

