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l.	INLEDNING	
I.	1	Uppdraget	
På	senhösten	2016	kontaktade	kulturchef	Maria	Rudbo	Kulturstrategi	Konsult	AB	med	en	förfrågan	
om	att	genomföra	en	förstudie	för	ett	kulturellt	residensprogram	i	Västerviks	kommun.	Kommunen	
önskade	utveckla	den	professionella	delen	av	kultursektorn	genom	att	bjuda	in	konstnärer	och	
kulturskapare	från	andra	delar	av	landet,	och	från	andra	länder,	att,	under	en	begränsad	tidsperiod,	
bo	och	arbeta	i	Västervik.	Residensprogrammet	var	planerat	som	ett	treårigt	pilotprojekt,	med	
efterföljande	utvärdering	och	beslut	om	eventuell	permanentning.	
Förstudien	skulle	resultera	i	ett	konkret	förslag	till	innehåll,	organisation	och	kostnad	för	ett	sådant	
residensprogram.		
	
I.	2	Utredare	
Uppdraget	att	genomföra	förstudien	tilldelades	Susan	Bolgar,	Kulturstrategi	Konsult	AB.	Susan	Bolgar	
är	kulturproducent	och	konstintendent	och	har	arbetat	med	kulturella	frågor	både	i	offentlig	och	
privat	tjänst,	samt	genomfört	utredningar	för	bl.a.	Region	Skåne	och	Kulturbryggan,	Stockholm.	
Susan	Bolgar	har	också	bred	erfarenhet	av	samarbeten	mellan	kulturliv	och	näringsliv	och	kultur	som	
faktor	i	samhällsutvecklingen.	
www.kulturstrategi.se		
	
I.	3	Mål	för	förstudien	
I	regioner	där	fasta	institutioner	saknas	måste	man	hitta	nya	former	för	att	öka	tillgängligheten	till	
professionell	konst	och	kultur.	Västervik	har	en	mångfacetterad	medborgarkultur,	men	behöver	få	
konstnärliga	influenser	utifrån.	Kulturella	residens	skapar	kreativa	mötesplatser,	ökar	den	kulturella	
delaktigheten	lokalt	och	bidrar	till	att	skapa	ett	attraktivt	Västervik.	
	
I	målformuleringen	för	uppdraget	står:	
Ett	konstnärligt	och	kulturellt	residensprogram	i	Västerviks	kommun	ska:	

- öka	kulturutbudet	inom	olika	former	i	kommunen	
- göra	det	lättare	för	människor	att	ta	del	av	kultur	genom	fler	professionella	

kulturarrangemang	
- gynna	konstnärligt	skapande	och	stimulera	konstnärlig	utveckling	lokalt	
- stärka	delaktigheten	i	kulturlivet	genom	att	skapa	möten	mellan	invånare,	publik,	

kulturskapare,	platser	och	andra	samverkansparter	
- ta	hänsyn	till	geografisk	spridning	i	kommunen	
- särskilt	beakta	målgruppen	barn	och	unga	
- öka	möjligheterna	till	produktionsskapande	för	professionella	utövare	
	

Förstudien	ska	under	våren	2017	undersöka	förutsättningarna	för	Västerviks	kommun	att	starta	ett	
treårigt	residensprogram	med	målet	att	bredda	och	komplettera	det	lokala	kulturlivet	enligt	
beskrivningen	ovan,	samt	i	enlighet	med	Västerviks	kommuns	kulturpolitiska	mål.	

	
I.	4	Styrgrupp	
Inför	uppdraget	tillsattes	en	styrgrupp	för	att	hålla	en	tydlig	inriktning	i	arbetet	och	för	att,	
tillsammans	med	utredaren,	säkerställa	att	förslaget	till	residensprogram	tydligt	skulle	tjäna	
Västerviks	kommun	och	dess	invånare.	
Styrgruppen	har	bestått	av:	
Maria	Rudbo,	kulturchef,	Västerviks	kommun	
Carl-Magnus	Mårheden,	verkställande	tjänsteman,	Sparbanksstiftelsen	Tjustbygden	
Anna	Bodjo,	ordförande	KS	utskott	(MP),	ledamot	av	kommunstyrelsen	
Ulf	Kullin,	förvaltningschef	KS	förvaltning	
	
	



	 4	

	
ll.	GENOMFÖRANDE	
II.	1	Möten	med	Styrgruppen	
Arbetet	startade	i	början	av	januari	2017.	Första	mötet	mellan	Susan	Bolgar,	Maria	Rudbo	och	Carl-
Magnus	Mårheden	hölls	2017-01-11.	Vid	mötet	diskuterades	den	allmänna	inriktningen	för	det	
kommande	residenset,	målgrupp	och	önskan	om	utformning,	liksom	residensets	placering	och	
möjliga	lokaler.	Efter	det	första	mötet	adderades	ytterligare	två	personer	till	styrgruppen,	Anna	
Bodjo	och	Ulf	Kullin.	Styrgruppen	hade	ytterligare	tre	möten	under	arbetets	gång,	2017-02-02,	2017-
03-01	och	2017-04-19.	

	
Vid	Susan	Bolgars	första	besök	i	Västervik,	2017-01-11,	hade	kulturhandläggare	Ann-Sofie	Pettersson	
förberett	en	introduktion	till	kulturlivet	i	Västerviks	kommun.	Förutom	en	rundtur	till	bl.a.	Gamleby	
hölls	möten	med	företrädare	för	Tjustbygdens	Konstförening,	Västerviks	Teater	&	Konferens,	
Västerviks	Riksteaterförening	och	Västervik	Framåt	AB.		

	
II.	2	Inventering	av	konstnärliga	residens	
Som	en	inledning	på	arbetet	och	för	att	ge	styrgruppen	ett	underlag	genomförde	Susan	Bolgar	en	
inventering	av	befintliga	konstnärliga	residens	i	Sverige.		
Sammanställningen	återfinns	i	bilaga	1.	

	
II.	3	Intervjuer	
Susan	Bolgar	genomförde	ett	antal	intervjuer	med	organisationer	som	bedömdes	vara	intressanta	för	
arbetet	med	förstudien.	
2017-02-08	Intervju	med	Colm	O´Ciarnáin,	verksamhetsledare,	Kultivera,	Tranås	
2017-03-17	Intervju	med	Davor	Abazovic,	t.f.	verksamhetschef,	Art	Inside	Out,	Halmstad	
2017-03-27	Intervju	med	Magnus	Öhrn,	verksamhetschef,	Centrum	för	Barnkulturforskning,	
Stockholms	Universitet.	
2017-04-10	Intervju	med	Helene	Ehriander,	lektor	Linnéuniversitet,	kontaktperson	CHILL.	
Sammanställning	av	intervjuerna	återfinns	i	bilaga	2	

	
II.	4	Tidigt	beslut	om	inriktning	
Redan	tidigt	i	processen,	vid	andra	mötet	med	Styrgruppen,	togs	det	principiella	beslutet	att	det	
kommande	residenset	skulle	ha	ett	tydligt	fokus	på	barn	och	unga.	Eftersom	Västerviks	kommuns	
kulturstrategi	starkt	betonar	barn-	och	ungdomsverksamhet,	och	eftersom	det	konstnärliga	
residenset	ska	arbeta	i	enlighet	med	de	riktlinjer	som	ges	i	kulturstrategin,	kändes	det	som	ett	logiskt	
beslut.	Enligt	den	inventering	som	Kulturstrategi	Konsult	AB	genomfört	av	svenska	konstnärliga	
residens	finns	idag	inget	residens	med	en	specifik	inriktning	på	barn	och	unga.	Detta	såg	både	
Styrgruppen	och	utredaren	som	en	möjlighet	till	profilering	av	det	residenset	i	Västervik.	
	
II.	5	Möte	med	referensgrupp		
Den	1:a	mars	träffades	den	av	Maria	Rudbo	inbjudna	referensgruppen	bestående	av	företrädare	för	
kulturföreningar	och	lokala	arrangörer,	kommunens	kommunikatör,	Kultur	i	skolan,	kulturpolitiken,	
Västervik	Framåt	och	Kulturenheten.	
Vid	mötet	gjorde	Susan	Bolgar	en	kort	presentation	av	vad	som	hittills	genomförts,	samt	
förutsättningarna	för	det	fortsatta	arbetet.	Av	de	synpunkter	som	referensgruppen	gav	kan	nämnas:	

• Det	är	bra	med	en	särskilt	dedikerad	plats	för	residenset.	Det	är	bra	för	barn	och	unga	att	
ha	en	särskild	plats	att	gå	till	för	att	förstärka	deras	kulturella	upplevelser.	Alla	i	
referensgruppen	ansåg	att	residenset	bör	placeras	i	Västerviks	tätort.	

• Det	är	viktigt	att	residenset	har	en	tydlig	publik	sida.	Det	var	alla	överens	om.	
• Skapande	skola	och	Kulturskolan	är	viktiga	och	självklara	samarbetspartners	till	

residenskonstnären.	
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• Hur	stort	inflytande	ska	barn	och	unga	själva	ha	i	t.ex.	utformningen	av	residenset?	Här	
gick	åsikterna	isär.	Vissa	ansåg	att	vuxna	måste	lyssna	mer	på	barn	och	ungdomar,	vissa		
ansåg	att	det	är	svårt	för	barn	och	unga,	med	begränsade	referensramar,	att	veta	vad	de	
vill	ha.	

• Viktigt	att	residenskonstnärerna	introduceras	väl	till	de	många	aktörer	i	Västervik	som	
kan	vara	potentiella	samarbetspartners	till	konstnärerna.		

• Referensgruppen	ställde	sig	positiv	till	att	eventuellt	dela	upp	residens/stipendier	i	olika	
”klasser”,	t.ex.	ett	större	stipendium/längre	residens	per	år	och	några	med	mindre	
stipendiesummor	och	kortare	residensperioder.	
	

II.	6	Röster	om	Västervik	
Som	ett	led	i	att	ge	en	mångfacetterad,	om	än	subjektiv,	bild	av	Västerviks	kommun	formulerade	
Susan	Bolgar	tre	frågor	som	genom	Kulturenheten	skickades	ut	till	kommunens	kulturföreningar.	
Frågeställningarna	var	följande:	

1. Vad	tycker	du	om	kulturutbudet	i	Västervik?	
2. Vad	tycker	du	fattas?	Vad	skulle	du	vilja	se	mer	av?	
3. Om	du	ville	locka	en	kulturskapare	till	Västerviks	kommun,	vilka	tre	fördelar	med	

Västerviks	kommun	skulle	du	lyfta	fram?	
	

Undersökningen,	som	bör	betraktas	som	helt	ovetenskaplig,	besvarades	av	åtta	föreningar.	En	något	
förenklad	sammanfattning	ser	ut	som	följer:	

	
1. Vad	tycker	du	om	kulturutbudet	i	Västervik?	
Här	går	åsikterna	isär.	Vissa	tycker	att	utbudet	är	bra,	särskilt	med	tanke	på	Västerviks	
storlek,	och	att	det	också	förbättrats	med	tiden.	Andra	är	mer	kritiska.	Vissa	lokaler	för	
kulturändamål	har	försvunnit,	t.ex.	Konsthallen.	Några	röster	anser	att	kulturen	är	
styvmoderligt	behandlad	i	kommunen	generellt.	Några	talar	också	om	svårigheten	att	nå	ut	
med	de	verksamheter	som	finns.	
	
2. Vad	tycker	du	fattas?	Vad	skulle	du	vilja	se	mer	av?	
Möjlighet	att	få	större	artister	till	Västervik	är	ett	önskemål.	Mer	barnverksamhet	efterlyses	
också.	Fler	lokaler	för	föreningarna	att	använda	–	till	rimligt	pris,	säger	några.	Ett	önskemål	
som	flera	föreningar	framför	är	att	kommunen	ska	erbjuda	mer	stöd	i	annonsering	och	
kommunikation	av	kulturaktiviteter.	
Någon	önskar	att	man	även	i	Västervik	skulle	kunna	se	opera	på	bio.	En	svarande	vill	se	mer	
samarbete	mellan	kultur,	idrott	och	kyrkorna.	
3. Om	du	ville	locka	en	kulturskapare	till	Västerviks	kommun,	vilka	tre	fördelar	med	

Västerviks	kommun	skulle	du	lyfta	fram?	
Skärgården,	den	vackra	miljön,	närheten	till	havet	och	småstadens	fördelar	är	
återkommande	svar.	Någon	nämner	Visfestivalen	och	Björn	Ulvaeus	utvecklig	av	ett	nytt	
område.	Ytterligare	någon	säger	att	det	stora	ideella	engagemanget	i	kultur	är	något	man	bör	
föra	fram,	samt	att	Västerviksborna	är	en	tacksam	publik.	

	
Svaren	är	inte	entydiga.	Det	illustrerar	svårigheten	att	tillfredsställa	en	heterogen	skara	kulturutövare	
på	olika	nivåer.	Svaren	varierar	mellan	att	önska	sig	större	resurser	till	sin	egen	verksamhet	och	att	
kommentera	Västerviks	kommun	som	helhet.	
Av	de	inkomna	svaren	är	det	svårt	att	dra	några	slutsatser	som	skulle	vara	till	vägledning	i	arbetet	
med	ett	konstnärligt	residens.	
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lll.	KONSTNÄRLIGT	RESIDENS	I	VÄSTERVIK		
–	förslag	till	program,	utformning	och	genomförande	
	
	
Utredaren	föreslår	en	residensverksamhet	uppdelad	i	två	skilda	program.	Båda	programmen	ska	
arbeta	specifikt	inom	området	barn	och	unga.	Det	kan	röra	sig	om	konst	och	kultur	för	barn	och	
unga,	med	barn	och	unga,	att	arbetet	har	ett	tydligt	barnperspektiv	eller	att	konstnären	i	sitt	
arbete	fokuserar	på	barn	och	ungas	villkor.	
	
Det	större	programmet	vänder	sig	till	etablerade	professionella	konstnärer	och	kopplas	till	ett	
substantiellt	arbetsstipendium	och	ett	projektstöd	för	genomförandet	av	den	publika	delen.	
Det	mindre	programmet	vänder	sig	till	unga	kulturutövare	mellan	18–30	år	och	ger	fritt	boende,	
arbetslokal,	samt	ett	mindre	arbetsstipendium/traktamente.		
	
Utredaren	förordar	att	Gamla	Varmbadhuset	används	som	residenslokal	för	båda	programmen.		
	
Kostnad	för	residensprogrammen	uppgår	till	drygt	2,5	mkr.	(Detaljerad	budget,	bilaga	5)	
	
Alla	förslag	nedan	är	rekommendationer.	När	en	ny	verksamhet	startar	är	det	avgörande	att	
projektledningen	har	en	flexibel	inställning	och	en	förmåga	att	improvisera.	Att	kontinuerligt	
addera	nya	erfarenheter	och	att	förändra	residensprogrammet	efter	dessa	erfarenheter	kommer	
med	säkerhet	att	bli	nödvändigt.	
	
III.	1	Bakgrund–	om	Västervik	som	plats		
Västervik	har	gamla	anor,	staden	omtalas	redan	vid	slutet	av	1200-talet.	Västerviks	kommun	har	idag	
ca	36	000	invånare	med	centralorten	Västervik	(21	000	invånare)	placerad	vid	kusten.	Trakten	har	en	
lång	industrihistoria,	främst	järnbruk,	men	också	träindustri.	Det	har	lämnat	spår	i	form	av	mindre	
bruksorter	som	än	idag	har	kvar	delar	av	dessa	industrier.	Centralorten	Västervik	har	behållit	en	stor	
del	av	sin	gamla	klassiska	trähusbebyggelse	och	staden,	som	är	liten	och	överskådlig,	skulle	av	de	
flesta	karakteriseras	som	vacker	och	pittoresk.	
	
Västerviks	kommun	är	stor	till	ytan	och	ligger	i	periferin	av	Region	Kalmar	län,	vilket	gör	avstånden	
långa	till	de	regionala	kulturinstitutionerna	som	t.ex.	Kalmar	konstmuseum,	Byteatern	i	Kalmar,	m.fl.	
Det	har	särskilt	betydelse	för	barn	och	unga	som	inte	har	samma	möjligheter	som	vuxna	att	resa	till	
kulturupplevelser.		
	
Dagens	kulturverksamheter	i	Västerviks	kommun	drivs	dels	av	kommunen	själv	via	Kulturenheten,	
dels	genom	privata	och	ideella	krafter.	Kulturverksamheterna	är	koncentrerade	till	Västerviks	tätort,	
men	det	finns	kulturverksamheter	på	andra	orter,	framför	allt	i	Gamleby.		
	
Kulturhuset	Mejeriet,	drivet	i	kommunal	regi,	utgör	ett	centrum	för	flera	olika	kulturverksamheter	
med	främsta	fokus	på	barn	och	unga.	Här	håller	Kulturskolan	till,	liksom	flera	olika	kulturföreningar	
med	ett	gemensamt	café	i	bottenvåningen.	Även	kommunens	kulturenhet	huserar	här.	Huset	är	
välbesökt	och	uppskattat	av	dess	brukare	och	fungerar	väl	som	samlingspunkt	för	en	yngre	
kulturintresserad	grupp	människor.		
	
Västerviks	Teater	&	Konferens	drivs	idag	av	Bostadsbolaget,	ett	helkommunalt	bolag,	på	en	mer	eller	
mindre	kommersiell	basis.	Till	kommunen	kommer	ett	drygt	10-tal	professionella	gästspel	inom	
scenkonstområdet,	främst	genom	Riksteaterföreningens	försorg.	Det	finns	också	några	
amatörkulturföreningar	som	använder	scenen	några	gånger	per	år.		
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Västerviks	Museum,	som	drivs	av	Tjustbygdens	Kulturhistoriska	Förening,	bedriver	en	klassisk	
småskalig	museiverksamhet	med	lokal	hembygdsinriktning,	men	har	också	en	omfattande	
marinarkeologisk	verksamhet	med	nära	koppling	till	forskning.	I	kommunen	finns	några	
konstföreningar,	t.ex.	Västerviks	Konstförening	och	Tjustbygdens	Konstförening.	Västerviks	
Konstförening	lämnade	sina	tidigare	lokaler	i	Bostadsbolagets	fastighet,	sammankopplade	med	
Västerviks	Teater	&	Konferens,	då	man	ansåg	att	hyran	blivit	för	hög.	Lokalen,	”Konsthallen”,	
används	nu	för	olika	tillfälliga	arrangemang	och	utställningar,	men	står	också	tom	till	viss	del.	
Tjustbygdens	Konstförening	är	mer	livaktig.	I	sina	lokaler	i	Gamleby	visar	man	ett	flertal	utställningar	
per	år,	driver	olika	projekt	och	har	ett	förhållandevis	stort	antal	medlemmar.		
	
Ett	något	senare	tillskott	på	kulturkartan	är	f.d.	tingshuset	i	Gamleby,	nu	omvandlat	till	kulturhus	–	
Gamleby	Kulturhus.	På	bottenvåningen	bedrivs	en	mängd	olika	kulturaktiviteter,	allt	från	afrikansk	
dans	till	kalligrafikurser,	seminarier	och	yogaklasser.	Övervåningen	håller	i	skrivandes	stund	på	att	
renoveras	för	att	inrymma	bostäder	för	residenskonstnärer.	Gamleby	Kulturhus	kommer	att	bli	först	i	
kommunen	att	starta	en	konstnärlig	residensverksamhet,	fast	den	kommer	att	bli	avgiftsbelagd	för	
konstnärerna.	Även	i	deras	villkor	ingår	ett	visst	mått	av	publik	verksamhet,	men	man	eftersträvar	
inte	någon	direkt	interaktivitet	utan	håller	sig	till	en	mer	traditionell	residensverksamhet.	
Residenskonstnärerna	i	Gamleby	bör	dock	finnas	med	på	kontaktlistan	när	kommunens	
residenskonstnärer	installeras	i	Västervik.	Där	finns	potential	för	fruktbara	samarbeten.	
	
Västerviks	kulturliv	har	framför	allt	blivit	känt	utanför	kommunen	för	den	årliga	Visfestivalen	som	
startades	redan	1968.	Men	trots	att	Visfestivalen	nått	berömmelse	långt	utanför	Västerviks	gränser	
verkar	festivalen	göra	ett	förhållandevis	litet	avtryck	i	kommunen.	Möjligen	kan	det	bero	på	att	
ledningen	för	Visfestivalen	inte	finns	på	plats	i	Västervik	annat	än	i	direkt	samband	med	
evenemanget.	Relaterat	till	Visfestivalen	inrättades	2003	ett	Visarkiv	och	Musikbibliotek.	Arkivet	
ligger	idag	inrymt	i	kommunens	bibliotek,	men	drivs	inte	längre	som	en	självständig	verksamhet.	
	
Det	finns	relativt	få	professionella	konstnärer	i	kommunen.	En	sammanställning	gjord	av	Kalmar	läns	
konstkonsulent	listar	knappt	15	stycken.	Västervik	har,	trots	sin	natur	och	skönhet,	inte	utövat	
samma	dragningskraft	på	konstnärer	och	kulturskapare	som	t.ex.	Gotland	eller	Österlen.	Det	betyder	
att	den	kritiska	massa	som	behövs	för	att	konst	ska	attrahera	konst	inte	uppstår.	Det	resulterar	också	
i	att	relativt	få	kulturskapare	utifrån	hittar	till	Västervik	eller	ser	Västervik	som	en	möjlig	plats	att	leva	
och	verka	på.	
	
Sammanfattningsvis	kan	man	säga	att	Västervik	har	ett	genomsnittligt	utbud	av	kulturföreningar	som	
arbetar	på	amatörnivå,	men	en	begränsad	professionell	kulturverksamhet.	Det	är	en	situation	som	
Västervik	delar	med	flera	svenska	kommuner	av	samma	storlek.	Konst	och	kultur	bidrar	i	mycket	liten	
del	till	Västerviks	identitet,	både	bland	kommunens	egna	invånare	och	bland	dem	som	ser	Västervik	
utifrån.		
	
Att	skapa	ett	ambitiöst	residensprogram	där	professionella	konstnärer	och	kulturskapare	
kontinuerligt	arbetar	i	kommunen	och,	förhoppningsvis,	lämnar	tydliga	avtryck	efter	sig,	bör	därför	
vara	en	satsning	med	stor	potential.	
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III.	2	SÄRSKILDA	VILLKOR	FÖR	DE	OLIKA	RESIDENSPROGRAMMEN:	
	
RESIDENSPROGRAM	1	
Residensprogram	1	riktar	sig	till	etablerade	professionella	konstnärer	verksamma	inom	området	barn	
och	unga.		
Residensprogram	1	erbjuds	endast	två	gånger/år,	en	period	på	hösten	och	en	på	våren.	Till	
Residensprogram	1	kopplas	ett	arbetsstipendium	och	ett	produktionsstöd.	
	
Residensperiod	
6	–	12	veckor	för	att	genomföra	större	projekt.	Om	ett	specifikt	projekt	så	kräver	kan	även	en	andra,	
återkommande,	residensperiod	vara	möjlig	för	samma	konstnär.	Eventuella	ytterligare	ersättningar	
diskuteras	då	individuellt.	
	
Arbetsstipendium	
200	000	kr/residensperiod	
	
Produktionsstöd	
Max.	100	000	kr/residensperiod	
	
Kvalifikationer	
Sökande	kulturskapare	ska	ha	genomgått	högre	konstnärlig	utbildning	i	Sverige	eller	utomlands	och	
ha	dokumenterad	erfarenhet	av	flerårig	konstnärlig	verksamhet.	Erfarenhet	av	större	konstnärliga	
projekt	med	social	och	interaktiv	inriktning	är	meriterande.	
	
Övriga	villkor	
Residensprogram	1	kan	både	sökas	öppet	av	kvalificerad	konstnär,	men	det	ska	också	vara	möjligt	för	
Västerviks	kommun	att	bjuda	in	en	konstnär	som	man	bedömer	som	särskilt	intressant.	
	
RESIDENSPROGRAM	2	
Residensprogram	2	riktar	sig	till	yngre	konstnärer,	18-30	år,	i	början	av	sin	karriär.	Erbjudandet	till	
dem	innebär	fritt	boende,	ett	mindre	arbetsstipendium	och	ett	litet	traktamente	för	omkostnader.		
	
Residensperiod	
Max	4	veckor,	gärna	kortare.	Residenset	vill	uppmuntra	till	snabba	konstnärliga	aktioner	i	kommunen	
–	flashmobs,	tillfälliga	street	art	projekt	–	där	konstnärerna	främst	har	ungdomar	som	målgrupp.		
	
Arbetsstipendium	
Ett	arbetsstipendium	om	max.	10	000kr	utgår,	samt	100kr/dag	och	konstnär	som	ett	mindre	
traktamente.	(Budgeten	baseras	på	att	två	personer	arbetar	samtidigt	under	varje	residensperiod.)	
	
Produktionsstöd	
Inget	produktionsstöd	utgår,	men	konstnärerna	informeras	om	möjligheten	att	söka	medel	från	t.ex.	
Kubik.	
	
Kvalifikationer	
Inga	specifika	kvalifikationer	krävs,	men	sökande	med	konstnärlig	utbildning,	eller	utbildning	som	
bedöms	som	likvärdig,	kommer	att	prioriteras.	
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Övrigt	
Residensprogram	2	kräver	inte	så	stora	insatser	från	residensets	administrativa	personal.	
Inbjudningar	till	de	olika	aktiviteterna	hanteras	via	sociala	medier	och	residenskonstnärerna	själva	
förväntas	ta	hand	om	kommunikationen	med	sina	”följare”.		
	
Verksamheten	kräver	ingen	inblandning	från	skol-	eller	fritidspersonal	utan	kan	gå	lite	”under	
radarn”.	En	sådan	verksamhet	kan	snabbt	anpassa	sig	till	önskemål	från	sin	målgrupp	och	publik.	
Även	om	vissa	delar	av	residenskonstnärernas	verksamhet	kommer	att	manifesteras	IRL	kommer	
eventuellt	en	del	att	endast	utspelas	virtuellt.		
Intressant	för	ett	sådant	residens	är	att	verksamheten	ges	stort	utrymme	att	organisera	sig	själv	och	
att	man	kopplar	förbi	de	i	vuxenvärlden	etablerade	kommunikationsvägarna.	I	sin	bästa	form	kan	en	
sådan	verksamhet	bli	av	ungdomar	för	ungdomar.	
	
	
III.	3	GEMENSAMMA	VILLKOR	FÖR	BÅDA	RESIDENSPROGRAMMEN:	
	
Konstområde	
Sökande	till	residensen	kan	vara	verksamma	inom	alla	konstområden	och	genrer.	Även	områden	som	
ligger	utanför	traditionell	konst,	t.ex.	dataanimering,	Street	Art	och	speldesign	kan	beaktas.	
Bedömare	och	jury	ska	ha	en	öppen	attityd	till	gränsöverskridande	konstformer.	
	
Inriktning/krav	
Sökande	till	residensen	ska	arbeta	specifikt	inom	området	barn	och	unga.	Det	kan	röra	sig	om	konst	
och	kultur	för	barn	och	unga,	med	barn	och	unga,	att	arbetet	har	ett	tydligt	barnperspektiv	eller	att	
konstnären	i	sitt	arbete	fokuserar	på	barn	och	ungas	villkor.	
	
Residensperioden	ska	resultera	i	någon	form	av	publikt	verk	som	allmänheten	kan	ta	del	av.	Verket	
kan	vara	av	fast	eller	tillfällig	karaktär.	Verket	kan	vara	virtuellt.	
	
Residenskonstnärer	som	arbetar	i	interaktiva	projekt	prioriteras,	detta	för	att	uppnå	tydliga	
samhällseffekter.	
	
III.	4	Organisation	
Residensprogrammen	beräknas	kräva	projektledning	motsvarande	100%	tjänst	för	administration,	
praktisk	hantering	och	utvecklingsarbete.	Uppdraget	bör	placeras	inom,	eller	i	nära	anslutning	till,	
Västerviks	kommuns	kulturenhet	för	att	uppnå	önskade	synergieffekter.	
		
Projektledaren	ska	sköta	annonsering	av	residensen	i	lämpliga	medier/plattformar,	bereda	
ansökningarna	inför	jurybedömning,	introducera	residenskonstnärerna	till	nätverk	och	kontakter	i	
Västerviks	kommun,	vara	behjälplig	med	viss	produktion,	samt	ansvara	för	dokumentation	och	
återrapportering	av	verksamheten.	Dessutom	är	det	önskvärt	att	projektledaren	har	en	aktiv	roll	i	
nätverkande	och	samarbeten	med	externa	aktörer.	För	att	underlätta	projektledarens	arbete	är	det	
önskvärt	att	viss	ekonomisk	hantering	m.fl.	stödfunktioner	kan	skötas	centralt	på	Kulturenheten	eller	
annan	kommunal	förvaltning.	
	
III.	5	Ansökan	och	antagningsprocess	
Ansökningen	är	öppen	vid	två	tillfällen/år.	Sista	ansökningsdag	1	februari	för	höstens	
residensperioder	och	1	september	för	vårens	perioder.	Gemensam	ansökan	för	båda	programmen	
möjliggör	tematisk	samordning/komplettering	i	urvalet.	
Ansökan	ska,	förutom	konstnärens	CV	och	arbetsprov,	också	innehålla	en	projektbeskrivning	för	
konstnärens	arbete	under	residensperioden	samt	en	kortare	motivering	till	varför	konstnären	sökt	
sig	till	Västervik.	
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Ansökningarna	bereds	av	residensprogrammens	administratör	och	läggs	för	en	specialutvald	jury	för	
slutlig	bedömning.	Juryn	motiverar	kort	sina	val.	Jurybedömning	är	ett	villkor	för	Residensprogram	1,	
men	för	Residensprogram	2	kan	eventuellt	en	mer	flexibel	typ	av	ansökan,	med	kortare	
beslutsprocess,	vara	möjlig.	
	
Besked	till	de	sökande	konstnärerna	lämnas	senast	1	maj	för	höstens	residens	och	senast	1	
november	för	vårens	residens.	
	
III.	6	Jury	
Jurybedömning	enligt	nedanstående	modell	gäller	i	första	hand	för	Residensprogram	1.	Ett	enklare	
antagningsförfarande,	som	möjliggör	större	flexibilitet,	kan	gälla	för	Residensprogram	2.	
	
Ny	jury	ska	rekryteras	vid	varje	antagning.	Eventuellt	kan	en	jury	rekryteras	för	ett	år	i	taget,	alltså	för	
två	antagningar.	Juryn	ska	bestå	av	fyra	ledamöter:	en	ledamot	från	Västerviks	kommuns	
kulturenhet,	två	sakkunniga/konstnärer	inom	två	olika	konstområden	och	en	ledamot	från	t.ex.	
annan	residensverksamhet	eller	från	forskningsfältet	inom	barnkultur.	Rekrytering	till	juryn	kan	vara	
flexibel	och	anpassas	till	eventuella	specialsatsningar,	så	länge	som	de	två	sakkunniga	inom	
konstområdena	garanterar	den	professionella	bedömningen.	
	
III.	7	Tidsperioder	
Residensperioderna	ska	sträcka	sig	mellan	januari	–	juni	och	september	–	december,		
och	alltså	inte	omfatta	Västerviks	turistiska	högsäsong.	Eventuellt	kan	residenslokalen	användas	för	
andra	ändamål	under	sommaren.	
	
III.	8	Möjliga	samarbetspartners	
Då	residenset	är	specialinriktat	på	barn	och	unga	finns	möjlighet	att	koppla	det	till	organisationer	
som	arbetar	inom	området,	t.ex.	Kulturskolor,	både	lokalt	och	regionalt,	Barnkulturfestivaler,	
Bibliotekens	barnverksamhet,	samt	självklart	till	skola	och	förskola.	Varje	samarbete	måste	ta	hänsyn	
till	residenskonstnärens	avsikter	och	inriktning	och	formas	utifrån	det.	När	residenskonstnären	är	
utvald	för	den	aktuella	perioden	bör	planeringen	av	lämpliga	samarbetspartners	starta	omedelbart.	
	
III.	9	Koppling	till	forskning	inom	barnkulturområdet	
Eftersom	det	föreslagna	residensprogrammet	i	Västervik	är	unik	så	till	vida	att	inget	annat	
konstnärligt	residens	är	specialinriktat	på	barn	och	unga,	kommer	det	att	finnas	möjligheter	till	
koppling	till	forskning	inom	området.	Centrum	för	Barnkulturforskning	vid	Stockholms	universitet	
visade	stort	intresse	för	att	följa	programmet	och	dess	utveckling.	Även	nätverket	CHILL	–	Centre	for	
Childhood	Research	in	Litterature,	Language	and	Learning,	med	säte	på	Linnéuniversitetet,	har	visat	
intresse.		
Se	intervjuer	i	bilaga	2.	
	
III.	10	Lokaler	
Placering	av	residensverksamheten	är	en	central	fråga,	för	att	inte	säga	kärnan	i	verksamheten.	
Lokalens	attraktivitet	och	funktionalitet	bestämmer	till	stor	del	kvaliteten	på	de	konstnärer	som	
kommer	att	söka	till	residenset.	Lokalens	belägenhet	avgör	också	hur	lätt	eller	svårt	det	blir	att	få	
Västerviksborna	att	uppmärksamma	verksamheten	och	intressera	sig	för	den.	En	lokal	med	lockande	
verksamhet	på	rätt	strategisk	plats	är	därför	av	avgörande	betydelse.	En	faktor	att	beakta	är	också	
hur	residenset	kan	marknadsföras,	inte	bara	för		
intresserade	konstnärer,	utan	även	som	en	kulturellt	intressant	verksamhet	som	kan	profilera	
Västerviks	kommun	generellt.	Här	kan	en	spektakulär	byggnad	ha	betydelse.	
	
Under	arbetets	gång	har	ett	flertal	möjliga	lokaler	undersökts	och	för-	och	nackdelar	beaktats.		
Sammanställning	av	lokaler	som	förekommit	i	diskussionerna,	deras	för-	och	nackdelar,	återfinns	i	
bilaga	3.	
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Utredaren	vill	förorda	att	det	nya	residenset	inrättas	i	Gamla	Varmbadhuset.	Detta	av	flera	skäl:		

• Gamla	Varmbadhuset	är	en	spektakulär	och	särpräglad	byggnad	som	starkt	skulle	bidra	till	
en	tydlig	profilering	av	residensverksamheten.	

• Byggnaden	har	en	central	placering	i	staden	vilket	underlättar	kommunikation	och	lokal	
marknadsföring.		

• Kommunen	betalar	redan	för	driften	av	huset,	trots	att	ingen	verksamhet	bedrivs	där	idag.	
• Byggnaden	är	tillräckligt	stor	för	att	utan	problem	härbärgera	flera	residenskonstnärer	

samtidigt,	vilket	möjliggör	en	kreativ	blandning	av	konstnärer/kulturskapare	från	de	båda	
programmen.	

	
Att	upplåta	Gamla	Varmbadhuset	i	sin	helhet	till	en	nyskapande	kulturverksamhet	skulle	signalera	
en	verklig	vilja	till	en	större	kultursatsning	och	ett	mod	att	genomföra	den.	En	sådan	satsning	
skulle,	med	kompetent	marknadsföring,	kunna	ge	eko	nationellt	och	bidra	till	en	ny	bild	av	
Västerviks	kulturliv.	
	
III.	11	Bostäder	
Den	optimala	lösningen	för	konstnärliga	residens	är	om	konstnärerna	kan	bo	och	arbeta	i	samma	
byggnad.	I	dagsläget	tillåter	detaljplanen	inte	bostäder	i	Gamla	Varmbadhuset,	varför	det	inte	är	en	
lösning	för	stunden.		
	
Västervik	är	en	utpräglad	sommarstad.	Det	bör	därför	finnas	ett	överskott	av	bostäder	att	hyra	under	
lågsäsong.		Eftersom	residensperioderna	endast	sträcker	sig	från	januari	–	maj	och	från	september	–	
december	bör	bostadsfrågan	gå	att	lösa.	Det	är	inte	heller	nödvändigt	att	använda	samma	
bostadslösning	från	en	säsong	till	en	annan.	Bostäderna	kan	varieras	efter	tillgång	och	pris,	under	
förutsättning	att	de	ligger	i	någorlunda	nära	anslutning	till	(gångavstånd/kort	cykelavstånd)	Gamla	
Varmbadhuset.	Flera	förslag	på	boende	har	förekommit	under	förstudiens	gång,	men	frågan	om	
boende	har	inte	samma	dignitet	som	frågan	om	själva	residenslokalen	och	kan	lösas	fortlöpande	av	
den	blivande	projektledaren.	
	
III.	12	Kostnad	
Residensprogrammet	beräknas	kosta	drygt	2,5	mkr/år	att	driva.	I	beräkningen	ingår	projektledning,	
arbetsstipendium,	projektmedel,	lokalkostnader,	boende,	arvode	till	jury,	kostnader	för	
marknadsföring,	resor	och	kontorskostnader,	m.m.	
Detaljerad	budget	återfinns	i	bilaga	5.	
	
III.	13	Finansiering	
Finansiering	sker	genom	Tjustbygdens	Sparbanksstiftelse	som	stödjer	verksamhetens	stipendiedel,	
samt	genom	Västerviks	kommun,	Kulturenheten.	Samtal	med	Kalmar	läns	landsting	om	
samfinansiering	har	inletts	och	har	även	tagits	med	i	budgetuppställningen.	Eftersom	Västerviks	
kommun	och	den	lokala	Sparbankstiftelsen	kan	visa	att	man	tillsammans	gör	en	stor	ekonomisk	
satsning	bör	landstinget	kunna	ställa	sig	positiv	till	att	delfinansiera	verksamheten.	Finansiering	för	
enskilda	projekt	inom	residensen	kan	sökas	från	andra	finansiärer,	t.ex.	Kulturrådet	eller	andra	
organisationer.	Med	residensets	tydliga	fokus	på	barn	och	unga	bör	medel	också		
kunna	sökas	från	Allmänna	arvsfonden	och	MUCF.	Det	finns	även	möjlighet	att	eventuellt	söka	medel	
för	att	anpassa	lokaler,	t.ex.	genom	Boverket.	
	
Beroende	på	aktuell	residenskonstnärens	inriktning	och	nationalitet	kan	medel	också	sökas	från	
studieförbund,	Svenska	Institutet,	enskilda	länders	ambassader	och	kulturinstitut	i	Sverige	och	
genom	särskilda	satsningar	inom	integration,	m.m.		
	
Så	snart	en	residenskonstnär	valts	ut	av	juryn	bör	en	process	starta	för	att	hitta	lämpliga	
delfinansieringar	för	den	aktuella	konstnärens	inriktning.	
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III.	14	Utvärdering	av	den	treåriga	projektperioden	
De	konstnärliga	residensprogrammen	i	Västerviks	kommun	är	initialt	en	treårig	pilotverksamhet	med	
efterföljande	utvärdering.		
	
Att	utvärdera	kulturprojekt	är	alltid	vanskligt.	Eftersom	man	endast	kan	sätta	upp	ramar	för	
verksamheten,	men	inte	vet	hur	den,	rent	innehållsmässigt,	kommer	att	gestalta	sig	kan	det	vara	
svårt	att	sätta	upp	effektiva	utvärderingsindikatorer	i	förväg.	Kulturprojekt	kan	ha	långsiktiga	
effekter.	Barn	och	unga	kan	få	impulser	från	kulturupplevelser	och	kulturskapande	som	visar	sig	
avgörande	för	deras	självinsikt,	yrkesval,	m.m.	många	år	efter	den	faktiska	upplevelsen.	Sådant	är	
närmast	omöjligt	att	mäta	annat	än	på	makronivå.	De	nedan	föreslagna	indikatorerna	bör	därför	ses	
som	ett	grovt	och	ofullständigt	mätinstrument.	
	
Indikatorer:	

- Antal	barn	och	unga	som	aktivt	kommit	i	kontakt	med	residenskonstnärernas	arbete	
- Antalet	av	residenskonstnärerna	genomförda	publika	arrangemang	(även	virtuella)	
- Antalet	besökare/publik	vid	dessa	arrangemang	
- Antalet	omnämnande	av	residensprogrammen	i	media,	lokalt,	regionalt	och	nationellt	
- Omdömen	från	residenskonstnärerna	själva	
- Antal	ansökningar	till	programmen/år.	(Ett	stigande	antal	kan	indikera	att	programmen	

skapat	sig	ett	gott	rykte	bland	konstnärer.)	
	
III.	15	Kommunikation	och	marknadsföring	
Så	fort	ett	beslut	om	genomförande	av	de	konstnärliga	residensen	är	taget	bör	Kulturenheten	
upprätta	en	webbplats	med	relevant	information	samt	ett	Facebook	konto.	När	verksamheten	
kommer	igång	och	det	finns	material	att	visa	är	det	dags	för	ett	Instagramkonto.		
	
Eftersom	det	nya	residensprogrammet	har	en	så	specifik	inriktning	på	barn	och	unga	är	det	viktigt	
att	detta	tydligt	framgår	i	all	kommunikation.	Det	unika	i	satsningen	gör	den	intressant	i	ett	vidare	
perspektiv.	
	
Kommunikation	mot	residenskonstnärer	
Annonsering	och	övrig	kommunikation	till	sökanden	till	residensen	bör	ske	ca.	sex	månader	innan	
start	i	följande	forum/plattformar:	
	
Dutch	Culture/Trans	Artists	
Transartists	är	en	internationell	plattform	med	huvudkontor	i	Nederländerna.	De	samlar	information	
om	nationella	och	internationella	residens	i	en	sökbar	katalog.	Där	kan	man	annonsera	sitt	aktuella	
residens	och	också	ta	del	av	användbar	information,	checklistor	och	tips	på	hur	man	kan	utveckla	sin	
verksamhet.	
www.transartists.org		
	
Res	Artis	
Res	Artis	är	ett	internationellt	nätverk	för	konstnärliga	residens	över	hela	världen.	Efter	att	ha	blivit	
medlem	kan	det	aktuella	residenset	annonsera	sin	verksamhet	på	den	gemensamma	
webbplattformen.	
www.resartis.org			
	
KRO	–	Konstnärernas	Riksorganisation	
KRO	har	både	en	webbplats	och	en	tryckt	tidning.	Residensverksamheten	bör	annonseras	där	inför	
varje	utlysning.	
www.kro.se		
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Konstpool		
Konstpool	är	en	relativt	ny	organisation	som	fungerar	som	en	plattform	för	både	konstnärer,	
curatorer,	konstkonsulter,	m.fl.	Stipendier	och	residens	annonseras	regelbundet	där.	
www.konstpool.se		
	
Teatercentrum	
Teatercentrums	nationella	kansli	i	Stockholm	är	ett	bra	forum	för	att	kommunicera	de	nya	
residensen	till	den	fria	scenkonstvärlden	nationellt.		
www.teatrcentrum.se		
	
Teatertidningen	
Teatertidningen	kan	vara	ett	lämpligt	forum	för	annonsering	till	de	mer	etablerade	delarna	av	
scenkonstsverige.	
www.teatertidningen.se		
	
Danscentrum	
Liksom	Teatercentrum	har	Danscentrum	ett	övergripande	nationellt	kansli	som	kan	sprida	
information	till	alla	delat	i	landet.	
www.danscentrum.se		
	
Författarcentrum	
För	kontakt	med	författare	och	dramatiker.	
www.forfattarcentrum.se		
	
Övriga	kanaler	
Information	om	det	nyinrättade	residenset	bör	skickas	till	samtliga	konstnärliga	högskolor	i	landet,	
samt	i	övriga	nordiska	länder.	För	att	locka	de	yngre	konstnärerna	till	Residensprogram	2	kan	en	
kontinuerlig	kontakt	med	de	konstnärliga	högskolorna	var	fruktbar.	
	
Kommunikation	och	marknadsföring	till	allmänheten	
När	beslut	om	genomförande	är	taget	bör	ett	pressmeddelande	gå	ut	till	samtliga	svenska	
dagstidningars	kulturredaktioner,	samt	kulturredaktionerna	på	SVT	och	SR.	Dessa	kontakter	bör	följas	
upp	regelbundet	med	nyheter	och	notiser,	t.ex.	om	juryarbetet,	antagna	konstnärer,	etc.	samt	
hänvisning	till	nyheter	på	hemsida/Facebook/Instagram.	
Fackpress	inom	de	olika	konstområdena	kan	vara	intresserade	av	Västerviks	nya	residensverksamhet.	
De	har	långa	pressläggningstider	och	lämpar	sig	bäst	för	djupare	reportage	och	porträtt.		
När	residensen	är	igång	bör	en	aktuell	press/medialista	upprättas	med	en	kommunikationsplan	som	
anger	när	det	är	lämpligt	att	informera	de	olika	aktörerna.	
	
Lokal-	och	regionalmedia	bör	informeras	om	residenset	på	en	kontinuerlig	basis,	t.ex.	att	redovisa	
antalet	sökanden	tillsammans	med	en	presentation	av	den	aktuella	juryn,	följt	av	en	presentation	av	
de	antagna,	samt	en	inbjudan	att	träffa	de	nya	residenskonstnärerna	när	de	kommit	på	plats.		
	
Kommunikation	inom	Västerviks	kommun/Kalmar	läns	landsting	
Särskild	information	bör	gå	till	kommunens	skolor	och	förskolor,	samt	till	Kulturskolan.	Eftersom	
residensen	är	specialinriktade	mot	barn	och	unga	bör	samtliga	relevanta	aktörer,	rektorer,	
kontaktombud,	etc.	bjudas	in	till	en	presentation	av	den	nya	residensverksamheten	så	fort	ett	beslut	
om	genomförande	fattats.	Det	ger	dem	en	möjlighet	att	komma	med	synpunkter	och	förbereda	sig	
på	ett	eventuellt	samarbete.	
	
Information	kan	också	gå	ut	via	kommunens	nyhetsbrev	för	kommunanställda	eller	motsvarande	
webbplats.	Detsamma	gäller	för	Kalmar	läns	landsting	där	landstingets	kulturkontor	kan	vara	
samordnare	för	informationen.	
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III.	16	Koppling	till	kommunens	kulturstrategi	
Västerviks	kommunfullmäktige	antog	2016-04-25	en	kulturstrategi	för	perioden	2016-2020.	
Kulturstrategin	är	allmänt	hållen	och	talar	om	alla	kommuninvånares	lika	rätt	att	uppleva	och	skapa	
kultur,	men	strategin	har	också	några	mer	konkreta	passager.	Bl.a.	nämns	att	en	kulturgaranti	för	alla	
barn-	och	unga	ska	införas	2018.	Här	kan	det	nya	konstnärliga	residenset	utgöra	en	dynamisk	och	
spännande	del,	beroende	på	den	aktuella	residenskonstnärens	inriktning	och	om	lämpliga	
samarbetsprojekt	kan	initieras.	Skola	och	förskola	ska	utgöra	en	naturlig	kontaktyta	för	
residensprogrammen	och	ha	en	levande	kommunikation	med	verksamhetsledningen.	
	
I	avsnittet	i	kulturstrategin	som	handlar	om	Kulturplanering	sägs	bl.a.	följande:	”Kulturplanering	
handlar	om	samhällets	offentliga	rum,	människors	sociala	liv	och	stadens	identitet.”	Här	kan	de	
konstnärliga	residensen	bidra	med	en	problematisering	och	diskussion	kring	Västervik	som	plats.	
Många	konstnärer	intresserar	sig	för	sociala	processer	och	om	man	prioriterar	konstnärer	med	ett	
interaktivt	arbetssätt	kan	intressanta	resultat	uppnås.		
	
Ett	annat	övergripande	mål	i	kulturstrategin	är	att	”Konst	och	kultur	ska	ha	en	självklar	plats	i	
samhällets	offentliga	rum.”	Med	en	central	placering	i	Gamla	Varmbadhuset	och	dess	omgivningar	
har	det	konstnärliga	residenset	stora	möjligheter	att	bidra	till	och	vässa	det	konstnärliga	uttrycket	i	
stadsrummet.		
	
Inom	området	barn-	och	ungdomskultur	är	kulturstrategin	tydlig:	”Kommunen	ska	främja	kultur	för,	
med	och	av	barn	och	unga”.	Den	formuleringen	återfinns	ordagrant	i	underlaget	för	det	konstnärliga	
residenset.	Kommunens	barn-	och	ungdomsverksamhet	kommer	att	ha	en	verklig	tillgång	i	de	nya	
konstnärliga	residensen.	
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IV.	SLUTSATSER	OCH	KOMMENTARER	
Västerviks	kommun	har	antagit	en	kulturstrategi	som	säger	att	konst	och	kultur	ska	utgöra	ett	
naturligt	inslag	i	kommuninvånarnas	liv.	Att	kontinuerligt	låta	nya	kulturskapare	arbeta	i	kommunen	
är	ett	bra	instrument	för	att	bidra	till	målet.	Ett	kulturellt	residensprogram	i	Västerviks	kommun	kan	
vara	en	god	investering	om	man	har	för	avsikt	att	förändra	och	utveckla	kommunens	kulturliv.	De	nya	
residensprogrammen	kan	bidra	till	en	framåtblickande	och	hållbar	utveckling.	
	
Konst	och	kultur	är	långsiktigt	verkande.	Projektet	ska	utvärderas	efter	tre	år.	Säkert	kan	man	mäta	
effekter	redan	då,	men	både	profileringsarbetet	och	effekterna	på	målgruppen	kan	ta	betydligt	
längre	tid	att	se.	Både	kommuninvånarna,	media	och	konstnärer	måste	få	tid	att	omfatta	den	nya	
verksamheten	och	sprida	erfarenheter	till	varandra.	Kommunikation	och	samarbeten,	både	inom	
kommunen,	inom	regionen	och	gränsöverskridande	över	sektorsgränserna	är	fundamentalt	för	att	
residensen	ska	bli	framgångsrika	och	sätta	avtrycka	i	samhället.	Fantasi	och	flexibilitet	kommer	att	
vara	nödvändiga	egenskaper	hos	projektledningen	för	att	upprätthålla	en	ständig	dialog	med	
parterna.	
	
Västerviks	kommun	har	idag	inte	en	kulturell	identitet	som	t.ex.	Gotland	eller	Österlen.	Ett	kulturellt	
residens	med	en	så	tydlig	profil	–	barn	och	unga	–	kan,	rätt	använt,	vara	en	bra	marknadsföring	för	
hela	Västerviks	kommun.	Lägger	man	verksamheten	i	en	så	särpräglad	och	unik	byggnad	som	Gamla	
Varmbadhuset	ökar	det	väsentligt	uppmärksamhetsvärdet.		
	
Att	invitera	konst-	och	kulturskapare	att	fritt	verka	är	alltid	ett	vågspel.	Även	om	de	ovan	föreslagna	
programmen	är	förhållandevis	hårt	strukturerade	och	har	fasta	ramar,	kommer	
residenskonstnärerna	med	säkerhet	att	överraska	både	kommunens	politiker,	tjänstemän	och	
medborgare.	Det	är	vinsten	i	alla	konstnärliga	möten.	Vissa	överraskningar	kommer	att	vara	
fantastiska,	vissa	direkt	obehagliga.	Det	ingår	i	mötet	med	konsten.	Det	kräver	pedagogisk	färdighet	
och	mod	att	möta	konsten,	men	då	blir	man	också	garanterad	en	upplevelse	utöver	det	vardagliga.	
	
	

	
Simrishamn	2017-04-21	

Susan Bolgar 
Utredare	
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    BILAGA 1 
 
 
AiR – Artists in Residence 
KONSTNÄRLIGA RESIDENS I  SVERIGE 
 
1.  INLEDNING 
Det är inte helt lätt att ge en fullständig bild av konstnärliga residens i Sverige. Det finns ingen samlad 
information och de olika residensen skiljer sig mycket från varandra. Vissa är enbart inriktade på de 
enskilda konstnärernas egen utveckling, sådana residens hittar man inom t.ex. Konstakademien i 
Stockholm, m.fl. Vissa har en mycket tydlig profil som ”samhällstillvända”, inriktade på 
medborgarmedverkan. En del är små och oansenliga, andra större och mer prestigefyllda. 
 
I Sverige finns ingen organisation som samordnar residensen. Utanför Sverige finns däremot några 
nätverksorganisationer som erbjuder både kompetensutveckling och regelbundna träffar. Flera 
svenska residens annonserar på dessa plattformar. I övrigt verkar det inte finnas några egentliga 
samarbeten mellan de svenska residensen.  
 
Sammanställningen nedan omfattar de svenska konstnärliga residens som jag hittat under mina 
efterforskningar. Säkert finns det fler, men jag har bedömt att de nedan listade kan räcka för att få en 
bild av området. Jag har medvetet valt bort verksamheter som kräver förutsättningar som inte finns i 
Västervik, t.ex. Cirkus Cirkörs residens i Botkyrka, eller Dansens Hus residensprogram. 
 
För att göra sammanställningen mer överblickbar har jag delat i de olika residensen efter teman. Jag 
tror att det kan underlätta den framtida diskussionen om vilken väg att välja i Västervik. Jag har valt 
följande indelning: Egen konstnärlig utveckling, Samhällseffekter, Specialområde och Ej specificerade. 
 
2.  ÖVERGRIPANDE ORGANISATIONER 

 
Dutch Culture/Trans Artists – Your Artists in Residence Guide 
www.transartists.org  
Trans Artists är en samarbetsorganisation för konstnärliga residensprogram. Dess främsta uppgift är 
att ge råd och kompetenshöja konstnärliga residens i olika delar av världen. De erbjuder en databas 
där man listar ca 1 400 olika residens. Databasen är tänkt att dels ge service till 
konstnärer/kulturskapare och ge en överblick över utbudet av residens i världen, dels erbjuda de olika 
residensen en plattform för att presentera sig. Ett nyinstiftat residens kan anmäla sig via Trans Artists 
hemsida. 
Trans Artists är en del av organisationen Dutch Culture, driven av holländska kulturdepartementet, 
utbildningsdepartementet och utrikesdepartementet i syfte att främja internationella 
kultursamarbeten. Trans Artists har sitt säte i Amsterdam. 
 
Res Artis – Worldwide Network of Artists Residencies 
www.resartis.org  
Res Artis är ett internationellt nätverk med drygt 550 medlemmar, både organisationer och individer. 
Nätverket spänner över 70 länder. Nätverkets medlemmar erbjuder konstnärer/kulturskapare en 
möjlighet att under en begränsad tid bo och arbeta i en för dem ny miljö. Ett nyinstiftat residens kan 
söka medlemskap genom att anmäla sig via Res Artis hemsida. Res Artis erbjuder också möten och 
konferenser där medlemmarna kan träffas. 
Res Artis är en ideell förening (NGO) med säte i Amsterdam. 
 
 
 

kulturstrateGGi
 KULTURSTRATEGI KONSULT AB - KULTURDRIVEN AFFÄRS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
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Följande svenska residensprogram är anslutna till Trans Artists eller Res Artis:  
Konstepidemin, Göteborg 
Ricklundgården, Saxnäs 
 
ARNA, Harlösa  
Gästateljén i Smedbyn, Huskvarna 
RUD AiR, Bengtsfors 
AiR Skövde, Skövde 
Fröfabriken, Landskrona 
 
3.  KONSTNÄRLIGA RESIDENS I  SVERIGE 

 
a) Egen konstnärl ig utveckl ing 
 
IASPIS 
www.konstnarsnamnden.se  
Konstnärsnämndens internationella program för att stödja internationellt utbyte för yrkesversamma 
utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Sveriges officiella konstnärliga residens. 
Programmet erbjuder ateljé och boende för utländska konstnärer i Sverige (Stockholm och Göteborg), 
samt residenser utomlands för svenska konstnärer i bl.a. Jingdezhen (The Pottery Workshop), Beijing 
(Institute for Provocation), Mexico City (SOMA), London (SPACE and ACME), Berlin (Künstlerhaus 
Bethanien), New York (ISCP), Tokyo (AIT Arts). Finansieras av 
Konstnärsnämnden/kulturdepartementet. 
 
Konstepidemin, Göteborg 
www.konstepidemin.se  
Som en av Sveriges största arbetsplatser för konstnärer erbjuder Konstepidemin fem ateljébostäder 
till internationella kulturskapare av olika inriktning. Ca. 15 – 20 personer tas emot årligen. 
Residensverksamheten startade 1995. Man har också nyligen öppnat ett ytterligare residens i 
stadsdelen Angered. Sveriges internationella residensprogram IASPIS har också startat en gästateljé i 
Göteborg, på Konstepidemin. 
Konstepidemin är en ideell förening med stöd från Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och 
regionalt näringsliv. 
Medlemmar i Trans Artists och Res Artis. 
 
Rud Artists in Residence, Bengtsfors 
www.rudair.tumblr.com  
Rud AiR är främst att betrakta som en retreat för konstnärer. Platsen är isolerad och erbjuder en 
”intim plats för konst och reflexion, inte en plats för strategiskt närverkande eller marknadsföring”, 
som de skriver på sin hemsida. ”Vi vill vara en motkraft till det överdrivna brus, den egoistiska 
självbekräftelsen och det kaotiska världsläget. Vi vill ge konstnärer möjlighet att nå det gränslösa rum 
som varje människa har inom sig”, skriver man vidare. Verksamheten startade 2013 och residenten 
betala ca 1 500kr/vecka, medel som används för att hålla huset i skick.  
 
Konstakademien, Stockholm 
http://konstakademien.se/utlysta-stipendier/ 
Bernadotteprogrammet med Ateljéstipendie - fördjupning & fortbildning 
Ateljéstipendiet är ett fördjupande fortbildningsprojekt inom konstområdet med kringliggande 
discipliner. Innehållet i projektet skräddarsys varje år efter de utvalda stipendiaternas särskilda behov 
och förutsättningar. Två stipendiater disponerar den så kallade Hörnateljén på Fredsgatan under 
stipendieåret samt var sitt ettårigt arbetsstipendium på 120.000kr.  
Ateljéstipendierna har tydlig inriktning på personlig konstnärlig utveckling, inte på samarbete med 
samhälle eller verksamheter utanför ateljén. 
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Konstnärsnämnden, Stockholms Ateljéstipendium, Stockholm 
www.konstnarsnamnden.se/Stockholms_ateljestipendium 
Stipendiet delas ut vartannat år till en bild- eller formkonstnär bosatt i Stockholm och ger 
 
möjlighet till en mindre utställning och ett tvåårigt arbetsstipendium. 
Den som söker ska vara mantalsskriven i Stockholms kommun, vara yrkesverksam konstnär inom 
bildkonst, foto, konsthantverk, formgivning, arkitektur, inte ha haft Konstnärsnämndens målinriktade 
arbetsstipendium under åren 2013-2015 eller arbetsstipendium som engångsbelopp under 2014 och 
2015. 
 
Nordiska akvarellmuseet,  Skärhamn 
www.akvarellmuseet.org/7dagar 
Sedan hösten 2010 finns möjligheten för yrkesverksamma konstnärer att ansöka om ett 7-dagars 
kortstipendium; en veckas vistelse i en av museets gästateljéer. Nordiska Akvarellmuseet vill bidra till 
ett vidgat rum för tankar och processer genom att erbjuda konstnärer ateljé och boende i 
gästateljéerna på Bockholmen, invid museet. Under 2017 finns det sex perioder att ansöka om, tre 
perioder under våren och tre under hösten. Residenset drivs av Nordiska Akvarellmuseet. 
 
Vi l la Bergshyddan på Fåfängan, Stockholm 
www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/nordiskt_kultursamarbete/   
Stockholms stad erbjuder kulturellt verksamma och skapande personer en stipendievistelse en kortare 
tid under sommarhalvåret i huset Villa Bergshyddan, som ligger på berget Fåfängan. Det är årligen 15-
20 stipendiater som får tillfälle att lära känna Stockholm och en möjlighet att knyta kontakt med 
kollegor för eventuellt kommande samarbete. Villa Bergshyddan hyrs endast ut till skapande 
kulturarbetare från de nordiska huvudstäderna,  
Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Reykjavík, Mariehamn, Nuuk eller Tórshavn. Kostnad för att hyra 
Villa Bergshyddan är 1600 kronor per vecka. Bostaden som ligger i ett renoverat 1700-talshus har 3 
rum och kök med plats för 5 personer. 
 
b) Samhällseffekter 
 
BAC – Baltic Art Centre, Visby 
www.balticartcenter.com  
Föreningens ändamål är att vara en plats för konstnärlig produktion och en internationell mötesplats i 
Östersjöregionen. Utöver det skall BAC berika det nationella och regionala konstlivet och synliggör 
Gotland internationellt. 
BAC är en forsknings- och arbetsplats för konstnärer, curatorer, teoretiker och skribenter som har till 
uppgift att utveckla, pröva och genomföra konstnärliga projekt. Syftet är att sammanföra olika 
metoder, arbetssätt och erfarenheter i samarbete med internationella, nationella och lokala partners 
som delar ett engagemang i frågor om samtidens villkor. 
BAC erbjuder residens i 3-4 veckor, men endast till nordiska och baltiska sökanden. 
 
Kalejdohil l  Inhabitant Zero, Järfäl la 
www.inhabitantzerocompetition.com  
Individer eller grupper av individer kan skicka in ett projektförslag, för 1-månads residens.  
”En studie om närområdet, en dokumentär av deras boende på platsen, en undersökning om 
utmaningen att bebo en plats som ännu inte är utvecklad, en arkivstudie om historien knuten till 
platsen Kvarnbacken eller vad som helst – Överraska oss!” 
De fem vinnande bidragen erhåller stipendium om €4000 var. 
Tävlingen vänder sig till examinerade studenter och professionella inom urbanism, konst, design, 
arkitektur, sociologi, migrationspolitik, arkeologi, litteratur, etc. 
Kalejdohill är ett projekt som undersöker och utvecklar platsen Kvarnbacken inför kommande 
bostadsbebyggelse. Projektet leds av urbansocialogen Mia Lundström på uppdrag av HSB Norra Stor-
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Stockholm, Veidekke Bostad och Einar Mattsson. Kalejdohill arbetar i nära samarbete med Järfälla 
kommun, de bostadsutvecklare som står bakom projektet, invånare i Järfälla samt internationella 
partners och experter inom urban utveckling, arkitektur, konst och design. 
 
 
 
Kirunastipendiet,  Kiruna  
www.kiruna.se  
Ett kulturstipendium på 40.000 kr som kan sökas av i Sverige verksamma bildkonstnärer. Konstnär  
 
som tilldelas stipendium ska (obligatoriskt) vistas ca 1 månad i Kiruna kommun. Under vistelsen i 
Kiruna ställer LKAB en lägenhet till förfogande. En stipendiatutställning anordnas under hösten 2017 
med Kirunastipendiatens konst och Kiruna kommun köper konst för ca 40.000 kr från utställningen.  
Syftet med Kirunastipendiet är dels att göra Kiruna känt bland konstnärerna som ett värdefullt och 
intressant motivområde, samt dels att stimulera konstintresset i staden genom att ge kirunaborna 
möjlighet att bekanta sig med högklassig aktuell svensk bildkonst.  
Stipendiet har funnits sedan 1959 och drivs av Kiruna stad. 
 
AiR Skövde, Skövde 
www.skovde.se  
AiR Skövde arbetar med att utveckla konstinstitutionen roll som värd för internationella utbyten. AiR 
Skövde utgår från Konstmuseets uppdrag som konstfäste att arbeta med genus och normkritiska 
perspektiv. I programmet kring den gästande konstnären produceras även utställningar, 
presentationer, konferenser med mera. Detta gör att mer än ett kalenderår blir aktuellt för varje 
konstnär.  
Gästkonstnären får bostad med arbetsplats, resor, produktionsbudget samt stipendium. Projektet 
finansieras av Skövde kommun med stöd av Västra Götalandsregionen.  
 
Residence Botkyrka 
www.botkyrkakonsthall.se  
Residence Botkyrka är ett ateljéprogram för internationellt verksamma konstnärer, curatorer och 
arkitekter som är intresserade av att arbeta kontext- och platsspecifikt. 
Residence Botkyrka undersöker nya former för konst i det offentliga rummet och stödjer projekt som 
är svåra att genomföra utan en längre tids vistelse. Vi vill skapa goda förutsättningar för konstnärlig 
frihet och utveckla den lokala delaktigheten. Varje år bjuder vi in till Fittja Open – en årlig presentation 
av offentlig konst i Botkyrka med konst, händelser och samtal. 
Botkyrka kommun har antagit en utvidgad tillämpning av enprocentsregeln där konstnärer kan 
erbjudas offentliga gestaltningsuppdrag inom gata, park och vatten. Inom ramen för Residence 
Botkyrka kan konstnären komma in redan på ett idé- och planeringsstadium av 
exploateringsprocessen. Residens Botkyrka drivs av Botkyrka Konsthall och har ett nära samarbete 
med flera kommunala förvaltningar. 
 
c)  Specialområden 
 
ARNA – Where Art Meets Nature, Harlösa 
www.arna.nu  
ARNA har en ovanlig kombination av residens: ekologi, naturvård och konst. Man erbjuder residens för 
alla konstarter och uppmanar konstnärerna att arbeta ihop med de naturvårdare, biologer och 
naturvetenskapliga forskare som också finns på plats. Residens på ca. en månad. ARNA hyr olika hus i 
Harlösa för sina residenters räkning. Man har valt att addera konst som en komponent i sitt 
naturvårdsarbete, eftersom ”vi tror på konstens kraft att inspirera till förändring”. ARNA är en ideell 
förening som finansieras genom stöd och donationer. 
Medlemmar i Res Artis 
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Kultivator,  Öland 
www.kultivator.org  
Kultivator är ett experimentellt kooperativ som blandar ekologisk odling och konst. De har sin 
verksamhet i en tidigare övergiven gård ute på landsbygden. De ”initierar mötet mellan idealism och 
realism och hoppas att en fruktbar samverkan ska uppstå.” Verksamheten, som startade 2005, består 
av en mjölkgård med 30 kor, höns, får och hästar. Kultivator driver också ett residens dit konstnärer  
 
kan söka sig. Sedan starten har ca 80 konstnärer, forskare och lantbrukare besökt och arbetat på 
gården. 
Kultivera har tre anställda. Hemsidan redogör inte för finansiering. 
 
Tomma Rum, Sverige 
www.tommarum.se  
Tomma Rum har funnits sedan 2003. Det är en ideell, konstnärsdriven förening som erbjuder sina 
medlemmar, konstnärerna, sommarresidens i kommuner med lämpliga lokaler. Styrelsen arbetar 
under vintern med att hitta lämpliga lokaler i en kommun, förhandlar med kommunen och organiserar 
residenset. Organisationen står för processledning och produktion av residens för alla konstarter. 
Residensen flyttar varje sommar till en ny plats. 
 
d) Ingen specif ik inriktning 
 
Kultivera, Tranås 
www.kultivera.nu  
Sedan starten 2013 har Kultivera erbjudit ca 80 konstnärer residens i kortare eller längre perioder. 
Residensen omfattar alla konstarter och bedrivs i en fast byggnad som innehåller både ateljéer och 
bostäder. Årsbudget 1,2 mkr. 3 anställda på 50% vardera. 
 
Gästateljén i  Smedbyn, Huskvarna 
www.jonkoping.se  
Beläget i ett av de gamla husen som tidigare var bostäder för smederna vid Huskvarna vapenfabrik. 
Gästateljén i Smedbyn tar emot konstnärer inom alla konstformer för vistelser på 1-2 månader. 
Lokalen omfattar ett sovrum/vardagsrum, två mindre ateljérum samt kök och bad. Reseersättning till 
Huskvarna utgår på max. 3 000kr. Inga övriga ersättningar.  
Årsbudget: ca 100 000kr ink. lokalhyra, vilket finansieras helt av Jönköpings kommun. 
Medlem i Res Artis 
 
Capellagården, Ö̈land 
www.capellagarden.se  
 Capellagården förfogar över ett Artist in Residence stipendium, fiinansierat av Bengt Julins Stiftelse 
för konsthantverk, konstindustri och industridesign. 
Ej nämnt på deras hemsida. 
 
Vistelsestipendium, Olofströms kommun 
www.olofstrom.se/vistelsestipendium 
Vistelsestipendium i Nebbeboda skola, Harry Martinssons gamla skola. Olofströms kommun delar, 
tillsammans med Harry Martinson-sällskapet och Saljesällskapet, ut vistelsestipendier varje år. 
Stipendiet innebär ett par veckors hyresfri vistelse i lärarbostaden i Nebbeboda skola under maj tom 
september. Stipendiet kan sökas av verksamma inom alla olika konstnärliga områden. 
Fal lsbjörkens Ateljéprogram - Leksand 
www.fallsbjorken.se  
Ateljén i Fallsbjörken välkomnar konstnärer att ansöka om en arbetsperiod i en kulturhistoriskt 
intressant fäbodmiljö mellan Leksand och Rättvik i Dalarna.  Verksamheten drivs året runt, men med 
tonvikt på sommarhalvåret. Inga uppgifter om inriktning. 
Drivs sedan 2013 av Landstinget Dalarna och Leksands kommun 
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Härke konstcentrum, Östersund 
www.harkekonstcentrum.se  
Härke Konstcentrum delar varje år ut ett konstnärsstipendium. Stipendiet består av 30 000 kronor och 
en månads fri vistelse på Härke Konstcentrum på Frösön samt erbjudande om utställningstid på 
Ahlbergshallen, en mycket vacker utställningslokal i centrala Östersund. 
Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer utanför Jämtlands län. Stipendiet delas ut med 
stöd av Östersunds kommun och Länskulturen i Jämtland Härjedalen. Ingen specifik inriktning. 
 
Höga kusten-stipendiet,  Kramfors 
www.kramfors.se  
Stipendiet består dels av ett kontantbidrag på 10 000 kronor, dels en två veckor lång vistelse i Höga 
Kusten under det år stipendiet tas emot (obligatorisk). Stipendiet hanteras av Kramfors kommuns 
kulturavdelning. Endast för nordiska konstnärer, endast bildkonst. 
 
Fröfabriken Creative Space, Landskrona 
www.landskronafoto.org/residens   www.landskrona.se  
Landskrona kommun erbjuder tre olika residens i kulturlokalerna i Fröfabriken: Landskrona 
fotoresidens, Nell Walden-residenset med särskild inriktning på konstnärer från Berlin (uppehåll under 
hösten 2016), samt ett arbetsresidens. Fotoresidenset stöds av Region Skåne med 200 000kr, övriga 
verksamheter finansieras och hanteras av Lanskrona kulturförvaltning.  
Fotokonstnärerna får en ateljé under ca tre månader i Fröfabriken, boende i lägenhet, viss 
produktionsbudget och vissa resekostnader, tillgång till mentorskap utifrån behov och önskemål, 
utställning av projektet under Landskrona Foto Festival 2017. Övriga residenter får endast lokal. 
 
Ricklundsgården, Saxnäs 
www.ricklundgarden.com  
Sparbanksstiftelsen Norrland utlyser, i samarbete med Emma Ricklunds stiftelse, ett 
ateljéstipendium på Ricklundgården i Saxnäs. Stipendiet utgör 25 000 kr, en vistelse i 
Ricklundgårdens stora ateljé och möjlighet till utställning. Stipendiet kan sökas av unga konstnärer 
(under 40 år) med anknytning till Västerbottens eller Västernorrlands län. 
Vistelserna i stora ateljén indelas i 12 perioder om 27 dagar. Gästande konstnärer har möjlighet 
till  ”Öppet Hus” eller annan aktivitet för att presentera sitt konstnärskap. 
Kulturaftnar, föreläsningar och utställningar anordnas. Samarbete med bybor, Saxnäs IBF och skolan 
förekommer. Residenset välkomnar samtliga konstarter. 
Stiftelsen har för närvarande 3 anställda. Huvudmän är Region Västerbotten och Vilhelmina kommun. 

 
Vistelsestipendium, Växjö  
www.vaxjo.se/-Det-fria-ordetshus-/Kronobergs-litterara-arv/Vistelsestipendium/ 
Stipendiet är ett samarbete mellan Det fria ordets hus, och stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka som vill 
ge möjlighet för konstnärligt verksamma inom litteratur, bildkonst, film, teater, mm. att vistas, 
genomföra eller färdigställa sina verk i en både stimulerande och rofylld miljö. Stipendiet kan även 
med fördel sökas av två personer som arbetar tillsammans. Man får vistas 1-2 veckor i Elin Wägners 
hem, och genomföra sina verk i en stimulerande miljö. Residenset är uppdelat under april/maj i två 
perioder där 1-2 personer kan bo i max två veckor per period. Residenset driv av Växjö kommun. 
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	 	 	 	 BILAGA	2	a	
	
Kulturella	residens	i	Västervik	
	
	
MÖTE	MED	COLM	O	CIARNÁIN,	verksamhetsledare	
Kultivera,	Tranås	
2017-02-08	
	
Kultivera	är	ett	konstnärligt	residens	som	startades	2013	efter	att	konstnärsgruppen	Tomma	Rum	
haft	ett	sommarresidens	i	Tranås.	En	bidragande	orsak	till	residensverksamhetens	tillkomst	var	att	
det	fanns	ett	stort	hus	tillgängligt	i	Tranås.	Drivande	bakom	projektet	var	dagens	verksamhetsledare	
Colm	O	Ciarnáin.	Idag	arbetar	tre	personer	där	på	vardera	50%.	Verksamheten	omsätter	ca.	1,2	mkr	
och	finansieras	via	Tranås	kommun,	Region	Jönköpings	län	och	Kulturrådet,	samt	tillsammans	med	
vissa	studieförbund.	Kultivera	gör	ca	15-20	olika	ansökningar	om	stöd	från	olika	fonder,	stiftelser	och	
offentliga	aktörer/år.	
	
Kultivera	har	satsat	på	ett	flertal	samarbetsprojekt	med	olika	partners.	Just	nu	arbetar	men	mycket	
med	Turkiet	i	samband	med	firandet	av	den	svenska	yttrandefrihetslagens	250-årsjubiléum.	
Residenskonstnärerna	kommer	från	olika	delar	av	världen.	Man	har	också	många	samarbetsprojekt	
med	Region	Jönköpings	län,	bl.a.	inom	områdena	integration,	barn-	och	ungdomsverksamhet,	m.m.	
	
Under	det	första	året	begränsades	residensen	till	bildkonstnärer,	men	idag	omfattar	verksamheten	
alla	konstarter.	Residensperioderna	är	korta,	vanligtvis	endast	ett	par	veckor,	men	man	tar	emot	5-8	
personer	samtidigt.	Detta	för	att	konstnärerna	sinsemellan	ska	kunna	samarbeta	och	av	detta	få	
dynamiska	effekter.	Konstnärerna	får	ingen	ersättning	för	resor	till	och	från	Tranås,	men	de	får	
boende	och	kostnader	för	mat	och	en	del	dagliga	kostnader	täckta.	Residensperioderna	har	
medvetet	hållits	korta	för	att	man	ska	kunna	ta	emot	så	många	konstnärer	som	möjligt	samtidigt.	
	
Kultivera	har	helt	fokuserat	på	att	attrahera	unga	konstnärer	i	början	av	sin	karriär.	Personer	som	är	
lättrörliga	och	gärna	spenderar	tid	på	en	främmande	plats	utan	större	bekvämligheter.	Man	anser	att	
dynamiken	blir	som	bäst	då.	
	
Verksamheten	kommuniceras	via	de	internationella	plattformarna	som	finns	att	tillgå	för	
internationell	residensverksamhet.	
	
Den	snabba	framgången	för	Kultivera	beror	till	mycket	stor	del	på	Colm	O	Ciarnáin	personligen.	Han	
har	varit	en	eldsjäl	med	extremt	mycket	energi,	stor	konstnärlig	kompetens,	stort	kontaktnät	och	god	
omvärldskunskap.	Han	har	också	varit	en	framgångsrik	fund	raiser.		
	
Vad	gäller	samhällseffekterna	så	har	de	nu	börjat	synas	lite	mer.	Tranås	kommun	har	börjat	
intressera	sig	något	mer	för	verksamheten.	Colm	O	Ciarnáin	ser	just	samhällseffekterna	som	den	
svåraste	nöten	att	knäcka.	Det	är	främst	kommunikationsarbetet	som	är	svårt,	att	nå	fram	till	
invånarna	i	Tranås.	Man	ska	nu	inleda	ett	samarbete	med	Tranås	Posten	för	att	hitta	en	lokal	kanal	ut	
i	samhället.	
	
	
	
Kontaktuppgifter:	
Colm	O	Ciarnáin	
070-580	46	63	
info@kultivera.nu		
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	 	 	 	 BILAGA	2	b	
	
Kulturella	residens	i	Västerviks	kommun	
	
	
SAMTAL	MED	DAVOR	ABAZOVIC,	t.f.	verksamhetsledare	
Art	Inside	Out,	Region	Halland	
2017-03-28	

Art Inside Out är idag en permanent verksamhet och kallar sig själv regional kulturinstitution. 
Den permanenta verksamheten föregicks av ett treårigt pilotprojekt. Verksamheten 
finansieras gemensamt av Region Halland och samtliga dess kommuner. Budgeten ligger på 
ca 2,5 mkr/år, varav ca 1 mkr är avsatt direkt till konstnärlig produktion. Art Inside Out har två 
heltidstjänster direkt kopplade till den utåtriktade verksamheten, men dessutom sköts vissa 
ekonomi- och administrativa uppgifter av annan personal inom Region Hallands Kulturenhet. 
Varje kommun tillsätter sedan sin egen projektledare och finansierar lokaler. Art Inside Out är 
upplagt så att varje kommun ska ha någon residensaktivitet var tredje år. 

Rent administrativt finns en beredningsgrupp med en representant för varje kommun. 
Gemensamt lägger man upp planerna för de kommande residensen. Ibland vet kommunerna 
precis vad de ska göra, ibland har Regionen förslag, ibland är det ett gemensamt 
framtagande av idéer. Man lägger ribban utifrån vad som är möjligt att administrera och 
finansiera för respektive kommun. 

Residensen är inte sökbara för enskilda konstnärer. Eftersom kommunerna sinsemellan är 
så olika måste varje kommunalt residens utformas individuellt. Därför vill man handplocka 
konstnärerna själv. I vissa projekt har man gått ut med ett Open Call till konstnärer. Man 
försöker göra projekt som flera kommuner kan ha nytta av. Poesi i Hylte, t.ex. är ett 
samarbete som involverar fler kommuner. 

Varför tillkom Art Inside Out? 

Kultur är ett verktyg för att skapa möten. Man vill berika det halländska kulturlivet, men också 
livet i stort. Halland har inga kulturinstitutioner. En institution för hela regionen behövdes. Den 
bärande tanken är att ta in ny konstnärlig kompetens i Halland och att i möjligaste mån 
försöka koppla samman den med befintliga kompetenser i regionen.  

Hur har det lyckats? 

I vissa projekt har någon lokal konstnär varit med. Det är svårt med den lokala förankringen. 
Man måste hitta vägar så att konstnärerna inte känner att ”här kommer någon som ska tala 
om för oss hur saker ska göras” utan att de känner sig inkluderade. Det finns vissa nätverk, 
men Art Inside Out önskar sig mer gränsöverskridande nätverk och att skapa bättre 
förutsättningar för hållbarhet. 

Hur har Art Inside Out kommunicerats?  

Man har tryckt foldrar på olika språk, men inga affischer. Pressen har skrivit en hel del. I 
övrigt har ingen stor kommunikationskampanj gjorts. 

 



	 24	

 

Vad var de förväntade samhällseffekterna av residensen? 

Att någonting ska bli kvar och att nya perspektiv kanske uppenbarar sig. Att allmänheten ska 
få ett intresse för konst och kultur. Demokratisering av konsten har varit en viktig aspekt. Man 
har haft konstsamtal och andra aktiviteter. Nu funderar man på att i framtiden kanske ha en 
praktisk och en teoretisk del av residensverksamheten. 

Har ni sett någon effekt än så länge? 

Ja i viss mån, men det är svårt att säga i ett så kort perspektiv. I vissa projekt har man sett 
vissa samhällsbyggnadseffekter. 

Hur ser planerna ut framåt? 

Kultur Halland och Art Inside Out ska arbeta specifikt med med barn och unga under nästa 
år. Kanske finns där samarbetsmöjligheter. 

 

Kontaktuppgifter: 
Davor Abazovic 
073-142 72 03 
davor.abazovic@regionhalland.se  
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	 	 	 	 BILAGA	2	c	
	
Kulturella	residens	i	Västerviks	kommun	
	
	
MÖTE	MED	MAGNUS	ÖHRN	
Centrum	för	Barnkulturforskning,	Stockholms	universitet	
2017-03-28	
	
Centrum	för	Barnkulturforskning	bedriver	ingen	egen	forskning,	men	har	en	samordnande	funktion	
för	barnkulturforskning	inom	alla	konstområden	över	hela	Sverige.	Det	gör	att	de	är	ett	utmärkt	
forum	för	spridning	av	information	om	olika	verksamheter	som	pågår	inom	barnkulturområdet.	
	
På	Centrum	för	Barnkulturforskning	kan	man	läsa	upp	till	en	magisterexamen.	Det	betyder	att	det	
kan	finnas	studenter	som	eventuellt	kan	skriva	t.ex.	en	kandidat-	eller	magisteruppsats	om	
verksamheten	i	Västervik.	Man	har	också	tidigare	gjort	utvärderingar	och	studier	på	vissa	projekt.	
	
Magnus	Öhrn	är	mycket	intresserad	av	att	få	fortsatt	information	om	utvecklingen	av	de	kulturella	
residensen	i	Västervik	och	att	själv	sprida	informationen	vidare	i	sina	kanaler,	t.ex.	inkludera	notiser	
om	verksamheten	i	nyhetsbrev	o.dyl.	Han	kan	också	tänka	sig	att	rekommendera	någon	av	
studenterna	att	använda	Västervik	som	studieobjekt.	
	
Magnus	Öhrn	rekommenderar	oss	också	att	ta	kontakt	med	CHILL	–	Centre	for	Childhood	Research	in	
Literature,	Language	and	Learning	vid	Linnéuniversitetet.	
	
	
	
Kontaktuppgifter:	
Magnus	Öhrn,	föreståndare	
magnus.ohrn@littvet.su.se	
08-16	14	82	
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	 	 	 	 BILAGA	2	d	
	
Kulturella	residens	i	Västerviks	kommun	
	
	
SAMTAL	MED	HELENE	EHRIANDER,	universitetslektor/kontaktperson		
CHILL	–	Centre	for	Childhood	Research	in	Litterature,	Language	and	Learning,	
Linnéuniversitetet	
2017-04-10	
	
CHILL	–	Centre	for	Childhood	Research	in	Litterature	är	ett	forskarnätverk	som	drivs	av	
Linnéuniversitetet.	Helene	Ehriander	är	kontaktperson	samt	ansvarig	för	författarkurserna	på	Astrid	
Lindgrens	Nääs.	
	
CHILL	fokuserar	främst	på	litteratur,	språk	och	lärande,	men	har	även	haft	forskare	i	sitt	nätverk	som	
intresserat	sig	för	andra	konstformer.	De	ger	inte	ut	något	egentligt	nyhetsbrev	inom	nätverket,	utan	
kommunicerar	mest	med	varandra	via	e-post.	
	
Helene	Ehrinander	tror	att	det	kan	finnas	en	stor	grupp	studenter	inom	Linnéuniversitetet	som	kan	
vara	intresserade	av	ett	residens	med	tydlig	barninriktning	i	Västervik.	Helen	själv	uppger	att	hon	är	
mycket	intresserad	av	att	följa	utvecklingen	i	Västervik	och	att	t.ex.	sitta	med	i	en	eventuell	
urvalsjury.	Hon	spekulerar	också	en	del	kring	finansiering	av	residenset	och	nämner	bl.a.	den	fond	
som	Ingvar	Kamprad	instiftat	och	om	det	eventuellt	kunde	finnas	några	kopplingar	där.		
	
Vi	enades	om	att	hålla	kontakten	framöver	och	att	Helen	Ehrinadner	skulle	undersöka	eventuella	
samarbetsmöjligheter	vidare.	
	
	
Kontaktuppgifter:	
Helene	Ehrinader	
0470-70	86	94	
helene.ehrinander@lnu.se		
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    BILAGA	3

	    
KULTURELLT	RESIDENS	I	VÄSTERVIKS	KOMMUN	
Inventering	av	möjliga	lokaler	
	
En	central	fråga	i	all	residensverksamhet	är	platsen.	Var	ska	residenset	befinna	sig	och	vilka	lokaler	är	
lämpliga.	Det	beror	naturligtvis	på	verksamhetens	inriktning	och	primära	målsättningar.	I	Västervik	
tillkommer	dessutom	frågan	om	boende	för	konstnärerna.	Eftersom	Västervik	är	en	utpräglad	
sommarstad	är	frågan	om	boende	för	residenskonstnärerna	ett	stort	problem	under	sommaren,	men	
möjligt	att	lösa	under	resten	av	året.	(Se	vidare	resonemang	nedan.)	Jag	har	därför	valt	att	dela	upp	
diskussionen	om	lokaler	i	två	delar	–	arbetslokaler	och	boende.	
	
ARBETSLOKALER	
	
AMBULERANDE	
I	diskussioner	med	styrgruppen	har	idéer	framkommit	att	residenset	skulle	kunna	vara	ambulerande.		
Fördelar:	
Man	skulle	ha	fördelen	av	en	mer	rättvis	spridning	över	Västerviks	kommuns	stora	geografiska	
område	och	en	möjlighet	att	anpassa	lokalerna	efter	den	aktuella	konstnärens	behov.	En	
residenskonstnär	särskilt	inriktad	på	smideskonst	skulle	kunna	beredas	plats	i	närheten	av	en	
mekanisk	verkstad,	etc.	
	
Mycket	få,	om	ens	några,	residens	i	Sverige	arbetar	ambulerande.	Det	kan	öka	intresset	nationellt	för	
”Västerviksmodellen”.	
	
Nackdelar:	
Det	administrativa	arbetet	skulle	öka	väsentligt.	Varje	sökande	måste	redan	i	förväg	ange	
behov/önskemål	för	arbetslokaler	och	residensets	administratör	behöver	lägga	tid	på	att	hitta	
lämplig	lokal	och	förhandla	hyreskontrakt	för	varje	residensperiod.	
	
Ett	ambulerande	residens	är	svårare	att	kommunicera	till	allmänheten	och	att	befästa	som	en	
pågående	konstnärlig	verksamhet	som	angår	Västerviksborna.		
	
GAMLA	VARMBADHUSET	
Fördelar:		
Gamla	Varmbadhuset	är	en	märkesbyggnad	i	Västervik.	Den	ligger	centralt	och	strategiskt	rätt	för	att	
snabbt	etableras	som	en	ny	kulturplats	hos	allmänheten.	Byggnaden	är	spektakulär	och	skulle	därför	
utgöra	ett	bra	”försäljningsargument”	gentemot	sökande	till	residenset.	Huset	är	placerat	så	att	
konstnärlig	verksamhet	även	kan	äga	rum	i	den	omgivande	trädgården.	
	
Kommunen		har	redan	idag	en	utgift	för	huset	på	runt	500	000	kr/år.	
	
Ett	residens	i	Gamla	Varmbadhuset	skulle	kunna	ge	stor	medialt	genomslag	även	utanför	Västervik	
och	bidra	till	Västerviks	platsmarknadsföring.	(Snygga	bilder!)	
	
Nackdelar:	
Viss	renovering	krävs	för	att	byggnaden	ska	kunna	tas	i	bruk.	Eventuellt	har	kommunledningen	andra	
planer	för	huset.		
	
Enligt	detaljplan	är	det	inte	tillåtet	att	inrätta	bostäder	i	byggnaden.	
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AKZO	NOBEL,	GAMLEBY	
Fördelar:	
Huset	är	enormt	och	innehåller	allt	ifrån	över	50	kontorsrum	till	jättelika	lokaler	som	kan	användas	
till	monumentalkonst.	En	sådan	byggnad	skulle	kunna	inhysa	ett	obegränsat	antal	verksamheter,	
både	konstnärliga	och	andra.	Den	konstnärliga	residensverksamheten	skulle	kunna	vara	ett	nav	för	
andra	verksamheter.	
	
Liksom	Varmbadhuset	har	Akzo	Nobels	anläggning	god	marknadsföringspotential.	Det	mediala	
intresset	skulle	antagligen	vara	stort.	
	
Intressant	att	lägga	en	så	stor	satsning	utanför	tätorten	Västervik.	
	
Nackdelar:	
Huset	är	extremt	stort.	Det	betyder	mycket	stora	löpande	kostnader	för	värme,	mm,	samt	stora	
kostnader	för	underhåll	på	sikt.	Om	inte	tillräckligt	många	verksamheter	kan	lockas	till	huset	blir	det	
ett	spökskepp.	
	
Oklart	idag	vad	kostnaden	för	att	förvärva	huset	skulle	vara,	eller	om	nuvarande	ägare	är	
intresserade	av	ett	hyresförhållande.	
	
KONSTHALLEN/STADSTEATERN	
Fördelar:	
Lokalerna	finns	redan	och	kan	tas	i	bruk	utan	större	förberedelser.	Båda	lokalerna	är	underutnyttjade	
och	det	skulle	vara	positivt	om	de	användes	flitigare.	Lokalerna	ligger	väl	exponerade	på	en	strategisk	
plats	med	stor	genomströmning	av	folk.	Det	skulle	bidra	till	en	snabb	etablering	av	
residensverksamheten.	
	
Det	ligger	i	kommunledningens	målsättning	att	öka	antalet	verksamheter	i	det	s.k.	Kulturkvarteret	
som	inhyser	både	Stadsteatern	och	Konsthallen,	liksom	Mejeriet	och	Stadsbiblioteket.	
	
Kostnader	för	lokalerna	belastar	redan	kommunens	verksamhet,	antingen	genom	kulturförvaltningen	
eller	genom	det	kommunalägda	Bostadsbolaget.	
	
Nackdelar:	
Lokalerna	kan	inte	reserveras	exklusivt	för	den	konstnärliga	residensverksamheten.	Den	måste	
samordnas	med	redan	befintliga	verksamheter	som	t.ex.	teaterföreställningar/gästspel	och	vissa	
konstutställningar.	Ett	sådant	upplägg	kan	orsaka	kollisioner	och	konflikter	i	verksamheterna.	
	
Lokalerna	har	ingen	medial	potential	och	kan	inte	heller	utgöra	ett	”försäljningsargument”	gentemot	
residenskonstnärerna.	
	
Övrigt:	
Både	lokalerna	i	Konsthallen	och	de	i	Stadsteatern	kan	användas	för	tillfälliga	arrangemang	kopplade	
till	residensverksamheten,	även	om	de	inte	utgör	permanenta	lokaler	för	denna.	
	
	
GAMLA	TINGSHUSET,	GAMLEBY	
Tingshusstiftelsen,	som	äger	Gamla	Tingshuset	i	Gamleby,	har	under	flera	år	arbetat	för	att	etablera	
en	konstnärlig	residensverksamhet	i	huset.	Enligt	uppgift	från	ansvarig	projektledare	Kerstin	
Bergström	ska	verksamheten	starta	i	maj	i	år.	Även	där	önskar	man	att	konstnärerna	ska	ha	en	viss	
publik	verksamhet,	men	det	kommer	att	finnas	möjlighet	att	hyra	in	sig	även	för	konstnärer	som	
mest	vill	utveckla	sin	egen	konst.	Det	framtida	residenset	ska	kunna	ge	boende	åt	sex	personer	
samtidigt.	Enligt	Kerstin	Bergström	ser	föreningen	positivt	på	ett	samarbete	med	kommunen.	



	 29	

	
Oavsett	om	ett	samarbete	med	Gamla	Tingshuset	kommer	till	stånd	eller	inte	måste	kommunens	
residensverksamhet	förhålla	sig	till	det	som	sker	i	Gamleby.	
	
Fördelar:	
Två	parallella	verksamheter	kan	stödja	varandra	och	ge	en	bredd.	Aktiviteter	attraherar	andra	
aktiviteter.	Att	kunna	erbjuda	ett	utbyte	med	andra	konstnärer,	även	tillfälliga	residenskonstnärer,	är	
en	styrka	för	det	kommunala	residensprogrammet.	
	
Nackdelar:	
I	ett	första	skede	kan	det	verka	som	om	kommunens	initiativ	blir	en	efterapning	av	något	som	en	
ideell	förening	redan	lyckats	åstadkomma.	Med	betydligt	mindre	ekonomiska	resurser.	Det	borgar	
för	kritiska	artiklar	i	pressen.	
	
	
BOENDE	
	
Residenskonstnärernas	bostäder	måste	finnas	inom	rimligt	avstånd	till	de	aktuella	arbetslokalerna.	
Rimligt	avstånd	är	max.	10	min	promenad	eller	cykeltur	mellan	platserna.	De	flesta	residenterna	har	
inte	tillgång	till	bil,	vissa	ha	inte	heller	körkort.	Det	är	också	önskvärt	att	bostaden	ligger	i	närheten	av	
t.ex.	livsmedelsaffär	och	annan	service.	
	
Storleken	på	bostaden	är	en	annan	fråga.	Om	residensprogrammet	utformas	så	att	flera	personer	
kan	söka	gemensamt	måste	man	ta	höjd	för	detta	och	planera	för	ett	större	boende.	
	
Eftersom	ett	av	de	stora	problemen	är	att	hitta	bostäder	till	residenskonstnärerna	under	sommaren,	
kan	lösningen	vara	att	inte	ha	residensverksamhet	under	juni,	juli	och	augusti.	
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BILAGA	4	

	
ANMÄLNINGSBLANKETT	KULTURELLA	RESIDENSPROGRAM	VÄSTERVIKS	KOMMUN			
	
ANSÖKAN	TILL	RESIDENSPROGRAM	1	
ANSÖKAN	TILL	RESIDENSPROGRAM	2	
	
Namn	
	
Födelseår	
	
e-post	
	
telefon	
	
adress	
	
	
	
	
Inom	vilket/vilka	konstområde/n	är	du	verksam?	
	
	
	
	
	
För	vilken	tidsperiod	söker	du	residens?	
	
Vad	planerar	du	att	göra	under	en	eventuell	residensperiod	i	Västervik?	Beskriv	kortfattat.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Hur	fick	du	information	om	residensprogrammet?	
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Till	ansökan	ska	bifogas:	

- CV	innehållande	utbildning	och	tidigare	arbete	
- Bildmaterial,	om	relevant	
- Hänvisning	till	eventuell	hemsida	
- Övrig	information	som	du	tycker	är	relevant	

	
	
Ansökan	skickas	till.	
Västerviks	kommun	
Kulturenheten	
Xxxxxx	
xxxxxx	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 



Kulturella	residens	i	Västervik
Budget/år

BILAGA	5

UTGIFTER

Post Kostnad Kommentar
Administrativa	kostnader
Verksamhetsledare/koordinator,	50% 540	000 Beräknad	på	månadslön	30	000kr.	Ev	kan	delar	av	arbetsuppg.	Läggas	på	befintlig	personal.
Kontorskostnader 50	000 Del	i	kontorshyra,	IT/telefoni,	förbrukningsmaterial,	etc.
Resor	för	kansli 10	000 Studiebesök,	el.	dyl.

Lokalkostnader
Gamla	Varmbadhuset 700	000 Kostnaden	är	endast	uppskattad
Bostäder	för	residanskonstnärerna 120	000 Kostnaden	är	endast	uppskattad
Ev.	ytterligare	lokal 25	000 Tillfällig	hyra	av	t.ex.	specialverkstad	för	särskilt	projekt

Stipendier
Arbetsstipendium	Residens	1 400	000 200	000kr/residensperiod	x	2
Projektmedel	Residens	1 200	000 100	000kr/residensperiod	x2
Arbetsstipendium	Residens	2 50	000 100kr/dag	x	240	dagar	x	2	pers
Projektmedel	Residens	2	(?) 50	000 Eventuellt	kan	denna	kostnad	uteslutas.	KUBIK?

Övrigt
Arvode	för	jury 60	000 Tre	juryledamöter	à	10	000kr	x	2	(Jury	endast	för	Residensprogram	1)
Resor	och	uppehälle,	jury 20	000
Marknadsföring 200	000 Gäller	extern	marknadsföring,	samt	kommunikation	av	residensprojektetens	publika	del.
Resor	för	residenskonstnärerna	(?) 20	000 Kanske	enbart	för	utländska	residenter?
Externa	tjänster 35	000 Möjlighet	att	anlita	extern	curator,	el.	dyl.
Dokumentation 50	000 Kan	ev.	erbjudas	t.ex.	mediaelever	så	att	kostnaden	hålls	nere.

SUMMA 2	530	000

INTÄKTER

Västerviks	kommun,	kulturenheten 950	000 Ca.	500	000kr	finns	redan	i	kommunens	budget	som	hyra	för	Gamla	Varmbadhuset.
Tjustbygdens	Sparbanksstiftelse 800	000 Stipendier	och	produktionsmedel	till	båda	residensprogrammen.
Region	Kalmar	län 650	000
Tillfälliga	samarbetspartners 130	000

SUMMA 2	530	000

KOMMENTAR
Ovanstående	budget	är	att	betrakta	som	preliminär.	De	olika	residensen	kommer	att	skilja	sig	från	varandra	i	hög	grad.
Det	kommer	att	vara	möjligt	att	söka	samarbeten	med	olika	aktörer	beroende	på	projektets	inriktning,	t.ex.	studieförbund,
ideella	organisationer,	nationella	myndigheter,	ambassader	och	internationella	kulturinstitut.	Inför	varje	residensperiod		
bör	en	inventering	göras	av	möjliga	samarbetspartners/finansiärer.


