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ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD 
                                                                                      
1. Inriktning 
Inom vilket prioriterat område inom tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 ligger projektet främst 
(endast ett kryss): För mer information om prioriterat område och typ av innehåll i respektive kryssruta, se Västra Götaland 2020 
(www.vgregion.se/om-vgr/styrande-dokument) och regionutvecklingsnämndens detaljbudget (www.vgregion.se/politik/politisk-
organisation/namnder-och-styrelser/regionutvecklingsnamnden/budget-och-arsredovisning/).  

1. En ledande kunskapsregion  
 Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande 

  Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden 

2. En region för alla 

 
 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och 

arbetsliv 
    

 Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 
 

 Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet 
 

3. En region där vi tar globalt ansvar 

 
 Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan 

 
 Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer 

 

4. En region som syns och engagerar 

 
 En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet 

 
 Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden 

 
 
2. Allmänna uppgifter 
Projektets namn: 
Business between a local showroom and the world - Agentur för hantverk – konsthantverk – design - konst 

Projektperiod: 2020-08-01-2021-09-30  
Ange projektets start- och slutdatum. Kostnader som uppkommer före eller efter denna period är inte stödberättigade. 
Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum.   

Sökt belopp från Västra Götalandsregionen (VGR):  
 
700 000 kronor från regionutvecklingsnämnden 

Om ni haft kontakt med Västra Götalandsregionen innan 
ni skickade in ansökan, ange gärna namn på 
kontaktperson: 

Lisa Belfrage 

Om möjligt, ange vilket program/utlysning ni anser att projektet ni söker stöd för passar inom:  
Utlysning hållbart företagande inom kulturella och kreativa näringar (KKN)  

 
 

Ankomst 
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3. Uppgifter om sökanden   
Utbetalning av medel kan endast ske till sökande (den juridiska personen) och denne ska stå som ansvarig för det 
plus- eller bankgironummer eller bankkonto som anges.  
Sökande: PS Rörstrand 

Org. nummer: 802525-5749  

CFAR-nr       CFAR-nummer är ett åttasiffrigt identifikationsnummer för 
arbetsställen. Kontakta SCB, tel 019-17 62 40, om arbetsställets 
CFAR-nummer är okänt.  

Juridisk form: Ideell förening (t.ex. ekonomisk förening, stiftelse osv.) 

Postadress: c/o Nina Bergqvist, Nedre Backgården  Telefon: 0706 669 618 

Postnummer/ 
postort: 

531 95 KÄLLBY 

 Webbadress:       

Plusgiro/ 
Bankgiro: 

 sökandens pg nr:         

 sökandens bg nr: 5363-6353 

Är sökande 
momspliktig?   Ja   Nej 

 
4. Kontaktperson 
Kontaktperson hos sökande: Helena Larsdotter Telefon: 0709 111 431 

Mobil: 0709 111 431 E-post: helena@larsdotter.nu 
 
5. Sammanfattning av projektet på svenska (max 150 ord) 

Sammanfattningen kan komma att publiceras externt.  
 
Projektet avser utveckla strukturer för en agenturverksamhet för bild- och formområdena 
hantverk – konsthantverk – design – konst.  
 
Försäljningskanaler för anslutna kulturföretags produkter och tjänster är planerade både via 
PS Hantverkens Hus lokalt fysiska showroom i Lidköping samt genom både plats- och 
distansbaserad e-handel. Anslutna kulturföretag kan ha spridd hemvist.  
 
För att utveckla lönsamheten för lokala kulturföretag vill föreningen PS utveckla en 
agenturverksamhet som kan erbjuda en infrastruktur för de enskilda kulturföretagens 
verksamhet, regionalt, nationellt och därtill pin-pointa verksamheten ut i världen.  
 
Lokal försäljning på mindre orter är i behov av marknadsriktad spridning i både befintliga och 
innovativa kanaler. Agenturen blir en förlängningen av Hantverkens Hus lokala verksamhet 
och genom den digitala försäljningskanalen kan förpacka skräddarsydda koncept utifrån 
målgrupper och medlemmar kompetenser  
 
De lokala kulturförtagen tillsammans med agenturverksamheten kan finnas med i att etablera 
Lidköping som porslins- och keramikstad samt designnod i Västra götalandsregionen med 
spridning. 
 
 
 
 
Sammanfattning av projektet på engelska, valfritt (max 150 ord) 

Sammanfattningen kan komma att publiceras externt.  
 
The project pertains to develop structures for an agency-business including arts- and crafts 
areas within PS recidence of art and crafts in Lidköping.  
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5. Sammanfattning av projektet på svenska (max 150 ord) 

Sammanfattningen kan komma att publiceras externt.  

Sales outlets for affiliated cultural-business products and services are planned both via PS 
recidence of art and crafts fysical showroom in Lidköping as well as through an e-business, 
also located in the showroom.  
 
To develop profitability, PS association wish to develop an agency business which can offer 
an infrastructure reginal, national and to pin-point the local cultural-business globally. 
 
Minor locations need a market-oriented spread within both existing and innovative channels. 
The agency-business becomes an extension of the local activity and through the digital sale 
outlet would be able to offer custom-made packages from without the members competences. 
 
The local culture-business and the agency-business can contribute to establish Lidköping as 
a city of porcelain- and ceramics as well as a node for design in the Region of 
Västragötaland.      
 
 
 
 

 
6. Bakgrund  
Beskriv bakgrunden till de problem ni vill lösa genom projektet. Vilka är behoven och de underliggande orsaker 
som ligger bakom. Redogör om möjligt för aktuella kunskapsunderlag. Hänvisa eventuellt till andra pågående eller 
genomförda projekt. 
 
Projektet skulle ge möjlighet att grundlägga och utveckla innehåll till en infrastruktur för en 
agenturverksamhet omfattande kulturföretagare inom bild- och formområdena hantverk – 
konsthantverk – design – konst. 
 
Agenturverksamheten kommer delvis att vara lokalt förankrad i PS Hantverkens Hus som i 
samverkan med Rörstrand museum och Destinationsbolaget, Läckö-Kinnekulle utgör en part i 
arbetet för Lidköping som porslins- och keramikstad samt designnod i Västra 
götalandsregionen.  
 
Porslins- och keramikkstaden Lidköping finns aktivt i agenturens marknadskommunikation 
och kan genom säljkanaler och pop-upbutiker på annan ort, pin-pointa Lidköping som 
besöksmål. PS lokala verksamheten vill finnas med i att fyskiskt profilera porslins- och 
keramikstaden så att besökare inte kan undgå marknadskommunikationens budskap. Genom 
avsiktsförklaringar att nyttja Hantverkens Hus för interna aktiviteter och representation kan 
Lidköpings kommun bistå med att undvika bidrag och i stället skapa uppdrag. 
 
Samverkan mellan de lokala kulturföretagen och museets aktivering av samlingar genom 
samtida frågeställningar, öppnar för en kunskapsdriven verksamhet som kan bli ett nav i ett 
framtida centrum av nationellt och internationellt intresse. Materialforskning, produktutveckling 
och andra kunskapsförmedlande aktiviteter bygger och laddar kvalitativa värden. 
Företrädesvis för keramik- och porslinsområdet, men öppnar även för verksamhet inom 
övriga bild- och formområden. Ett strålkastarfokus för agenturverksamheten i 
marknadskommunikation av de lokala kulturföretagen. 
 
Lokal försäljning på mindre orter är i stort behov av marknadsriktad spridning i både befintliga 
och framtida kanaler för ökade försörjningsmöjligheter. Agenturen blir en förlängning av 
hantverkshusets lokala verksamhet och genom den digitala försäljningskanalen och sin lokala 
kännedom förpackar skräddarsydda koncept utifrån medlemmarnas kompetenser.  
 
Agenturverksamheten arbetar för att vidga säljstrukturer och marknadskommunikation utanför  
den lokala platsens fysiska rum. Den arbetar även utifrån ett omvärldsorienterat perspektiv 
där morgondagen innovativa strukturer och crossovers mellan sektorer och discipliner lyfts 
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6. Bakgrund  
Beskriv bakgrunden till de problem ni vill lösa genom projektet. Vilka är behoven och de underliggande orsaker 
som ligger bakom. Redogör om möjligt för aktuella kunskapsunderlag. Hänvisa eventuellt till andra pågående eller 
genomförda projekt. 
och bearbetas. 
 
Den enskilda kulturföretagen hamnar ofta i situationer där många områden måste erövras för 
att kunna nå ut och få lönsamhet i sin verksamhet. Man tvingas ägna mycket tid åt att ”byta 
profession”. Detta leder till en spiral av tidsbrist som påverkar lönsamhet, som minskar medel 
till att betala för tjänster som skulle kunna ge mer tid! 
 
Agenturen bygger nätverk med syfte att sprida kulturföretagens verksamhet och kan vara 
behjälpliga med nätverkets kontakter för olika behov som exempelvis avtal och projektstöd. 
Därtill formas ett tillämpat utbud av kurser och workshops som kan utveckla kulturföretagens 
kompetens i framför allt att kunna orientera sina val av tjänster och behov för sin 
affärsverksamhet. 
 
Formering av lokala kulturföretag i Lidköping och Götene kommuner genom PS Rörstrand, 
ideell förening har pågått sedan starten i augusti 2019. Föreningen har sin bas i Lidköping 
och Götene kommuner med omnejd och har i dag 65 medlemmar. Arbete med rekrytering 
pågår löpande.  
 
PS arbetar för att finnas med i omvandlingen till en modern kulturnäring i vid mening. 
Föreningen fungerar som paraply för samordnad verksamhet vars mål är att stärka 
medlemmarna, skapa en gynnsam lokal utveckling samt markera plats i ett regionalt, 
nationellt och internationellt nätverk för branschutbyte och tvärkulturella laboratorier. 
 
PS vänder sig till yrkesverksamma och blivande kulturföretagare som;  
• söker vägar till EN INBJUDANDE INFRASTRUKTUR för hantverk, konsthantverk, design 
och konst 
• samarbetar i ett LOKALT OCH REGIONALT KULTURSYSTEM för hållbar utveckling och 
lönsamhet 
• samverkar genom AGENTURER för ökad försäljning och större kapaciteter 
• genomför KURSER, FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS för kulturnäringarna 
• arbetar för ett HANTVERKENS HUS med kollektivverkstäder, visningsverkstäder, försäljning 
 
Projektet avser att kroka arm med övriga pågående projekt som arbetar KKN-företag där 
andra etablerade nätverk och kontakter är upparbetade. PS kulturföretagare kan dela sitt 
nätverk och framförallt kontaktyta med föreningens medlemmar. Projekten kan förmedla sina 
nischade arbetsfält och på så vis peka väg för medlemmars specifika behov.  
 
PS Rörstrand har avstämningsmöten med andra pågående KKN-relaterade projekt i 
närområdet, till exempel Kreativa Aktörer Skaraborg (f d KKN Kinnekullebanan) och Artifex - 
Företagsstöd inom design, kultur- och konsthantverk. Syftet är att undvika direkt 
överlappande verksamhet, definiera våra tänkbara roller, hur vi skall stärka och samverka i 
respektive aktiviteter och mål. Styrkan med flera pågående projekt är att olika fokusområden 
inom den breda definitionen av Kulturella- och kreativa näringar kan processas djupare. 
Effekten av synkronisering blir en väl bearbetad och bred plattform. 
 
Till exempel kan Agenturverksamheten fungera som en post-studieverksamhet för ARTIFEX 
målgrupper inom utbildnings- och inkubatorverksamhet. ARTIFEX har samverkan med 
Högskolan i Skövde, ADA och Brewhouse i Göteborg och dessutom geografisk spridning 
omfattande Steneby i Dalsland och Tibro Hantverksakademi. Svensk Form skulle utgöra en 
kvalitetscertifiering för både agenturverksamheten och Hantverkens Hus. 
 
 

 



 7  2019-11-14 
   
 

 
 

7. Syfte  
Ange projektets syfte. Redogör även för hur projektet kopplar an till Västra Götaland 2020 och det prioriterade 
området som angetts under punkt 1 samt de prioriterade frågorna som är mest relevanta för projektet, se bilaga 5. 
  
 
Agenturverksamheten som organisatorisk form har i sig inga lokala eller deltagarmässiga 
begränsningar. Dock avser projektet att forma grunden för en agenturverksamhet delvis 
knuten till en konkret, lokal försäljningsverksamhet i Lidköping. Det är viktigt att verksamheten 
i sitt startskede kan utveckla struktur och bärkraft i ett greppbart format. Syftet med valet av 
målgrupperna inom bild och form, KKN, är avsaknaden av en samlad säljorganisation som 
kan stärka de befintliga kulturföretagen inom områdena och göra dem mer robusta.  
 
För att utveckla lönsamheten för lokala kulturföretag vill föreningen PS utveckla en 
agenturverksamhet som kan erbjuda en infrastruktur för de enskilda kulturföretagens 
verksamhet regionalt, nationellt och därtill pin-pointa ortens kulturföretagsamhet ut i världen.  
 
Lidköping-Kålland/Götene-Kinnekulle kan samla ett betydande antal kulturföretagare inom 
design, bild och form som utgör en grund för att kunna genomföra utvecklandet av en 
agenturverksamhet. Men agenturen som verksamhetmodell kan ha spridning långt utanför 
områdena. Projektets dokumentation kommer att utveckla en verktygslåda att förmedla vidare 
utifrån ett Design Thinking perspektiv. 
 
En orts särart kan paketeras utifrån ett kultursystemiskt perspektiv för att stärka det lokala 
nätverkets utvecklingsmöjligheter och därtill kommer arbetet med att förmedla existensen om 
både särart, utbud och vända avsaknad om kännedom till efterfrågan.  
 
Syftet är att agenturen arbetar för att öka lönsamheten vilket gör det möjligt för 
kulturföretagen att ägna tid åt att fördjupa och utveckla sin verksamhet och sina skills. 
 
Därtill kan de lokala kulturförtagen tillsammans med agenturverksamheten bidra till att 
etablera Lidköping som porslins- och keramikstad samt designnod i Västra götalandsregionen 
med omfattande spridning. 
 
 

 
 
8. Mål för projektperioden  
Ange projektets mål. Målen ska vara för projektperioden, mätbara och möjliga att följa upp.  
 
 
Att genom en ny organisation, PS ekonomisk förening, bygga ett ramverk för en hållbar 
infrastruktur av hantverkshusets försäljning av produkter och tjänster. Agenturverksamhetens 
säljstrukturer, den gemensamma e-handeln och pop-upbutiker utgör centrala funktioner för 
medlemmarnas möjligheter att hitta nya försäljningsytor och samarbetspartner mm. 
 
Målet är att under projektperioden forma verktygslådor med innehåll, strukturer, nätverk med 
nödvändiga kompetenser och affärsplan för hur agenturverksamheten skall bedrivas. 
Pilotprojekt i samverkan med handelsutbildningar kan ge möjlighet att pröva olika modeller. De 
planerade kompetensutvecklingstillfällena 
 bidrar med material och riktning utifrån kulturföretagens påverkan. Den samlade 
dokumentationen av  
projektet är tänkt att ligga till grund för att starta agenturverksamheten och även som 
utbildningsmaterial för vidare kompetensutveckling frammåt.  
 
Projektperioden skall omfatta nätverksbygge med samverkansparters som vill bli delaktiga i att 
utveckla riktlinjer för agenturens operativa fält. Till exempel: 
• genom samverkan med någon av högskolornas handelsprogram för att skapa case och 
  pilotprojekt för att problematisera idéer och hållbarhet.  
• att etablera kontakt med forskning och utveckling kring cirkulär ekonomi och hållbart 
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8. Mål för projektperioden  
Ange projektets mål. Målen ska vara för projektperioden, mätbara och möjliga att följa upp.  
 
företagande. 
• att utveckla verktygslådor för bild- och formområdenas verksamhet för bärkraftigt och 
långsiktigt 
  företagande. 
• att projektets dokumentation via film och sammanställd text kan utgöra material för 
verktygslådan. 
 
 

 
9. Målgrupp  
Ange vilken/vilka målgrupp/er projektet vänder sig till. Ange även på vilket sätt målgruppen kommer att få nytta av  
projektets resultat och hur målgruppen kommer att engageras i projektet.  

 
Projektet vänder sig till de lokala kulturföretag som ansluter sig till PS Hantverkens Hus men är 
också öppen för kulturföretag som är verksamma utanför orten. Anslutna aktörer kan ha sin 
hemvist lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
 
I Lidköping kommer agenturverksamheten att knytas till den lokala säljstrukturen för produkter 
och tjänster  
genom PS Hantverkens Hus och genom plats- och distansbaserad e-handel. 
Agenturverksamheten kan utgöra en modell för hur riktad marknadsföring och försäljning kan 
öka försörjning och vara ett komplement till andra satsningar inom kompetensutveckling för 
kulturföretagen. 
 
 
Möten och workshops för kulturföretagen kring behov och utveckling för en agenturverksamhet 
kommer att hållas under projekttiden. Dessa aktiviteter genomförs på distans och i mindre 
grupper, vilket innebär ett deltagande med stor spridning. 
 
Marknadsföring och information om Agenturverksamheten för att nå kulturföretag utanför 
Lidköping/Götene med omnejd kommer att ske dels genom befintliga organisationer för KKN, 
dels genom information till berörda utbildningar och inkubatorer samt inbjudan till information 
via media till exempelvis webbinarium. 
 

 
10. Långsiktiga effekter 
Ange förväntade långsiktiga effekter och förklara hur projektet bidrar till dessa. 
 
Agenturverksamheten har för avsikt att bygga hållbara strukturer samt utifrån omvärldsbevakning 
utveckla möjligheter till innovation inom de bild- och formområden som agenturen omfattar. 
Projektet kan lägga grunden för dessa strukturer. 
 
Inom agenturverksamheten skall tillämpad kompetensutveckling med workshops tillgängliggöras 
som bidrar med kunskap och information till gagn för kulturföretagen. 
 
Kartan över pågående arbeten för KKN-aktörer är omfattande. PS och Kultursystem Kinnekulle i 
Lidköping och Götene kommuner. Kreativa Aktörer Skaraborg, från Gullspång till Vara och 
ARTIFEX i Mariestad, Dalslånged och Tibro. Med initiativ av Skaraborg Kommunalförbund 
kommer samtliga aktiviteter att presenteras för de kommunala kulturchefer vid Skype-möte i 
slutet av maj. 
 
Genom att projektledare och föreningar för som arbetar med KKN träffas regelbundet för 
delgivande avstämningar och spridning, utformas samverkan av unikt slag. En omfattande 
kartläggning av befintlig verksamhet och behov samt arbete för att stärka KKN-aktörererna på 
områdena planeras och genomförs. Systembygget för att kunna omvandla projekten till lånsiktiga 
processer med gemensamma dockningsstationer i en välfungerande infrastruktur för KKN samt 
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10. Långsiktiga effekter 
Ange förväntade långsiktiga effekter och förklara hur projektet bidrar till dessa. 
utvecklingen av en nod för form och design i VGR är igång. 
 
 

 
11. Projektinnehåll 
Ange vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen. Beskriv var och en av aktiviteterna som ingår i 
projektet. Resultatindikatorerna som väljs under punkt 13 ska här motiveras och utvecklas, det vill säga indikatorerna 
ska kopplas till planerade aktiviteter. Se indikatorerna i bilaga 1–4 till ansökan.  
 
Samtliga aktiviteter under projektet genomförs på distans och i mindre grupper i enlighet med de 
lagar som utfärdats och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Covid-19. För 
kompetensutveckling med seminarier och workshops kommer, vid behov, alternativ till fysiska 
sammankomster att planeras och erbjudas. Till exempel treamad eller inspelad sändning och 
chattforum med handledning. 
 
1. Etablera arbetsgrupper. 
Projektet startar med att informera och etablera arbetsgrupper för aktivitetsområdena utifrån 
kulturföretagens intresse för att utveckla en agenturverksamhet för bild- och formområdena inom 
hantverk, konsthantverk, design och konst.  
 
2. Etablera referensgrupp. 
En referensgrupp med representanter från kulturföretag, övrigt näringsliv, offentlig sektor och 
utbildning med handelsprogram och kulturföretag bildas för att formera och genomlysa 
agenturverksamhetens funktion. Utifrån denna plattform skapas ett ramverk för agenturen. 
Gruppen är behjälplig vid nätverksbyggande samt med kompetens och innehåll för aktiviteter 
kring agenturens uppbyggnad. Referensgruppen agerar ambassadörer för agenturverksamheten. 
Dessa aktiviteter sker på distans och i mindre grupper. 
 
Referenser och samverksparter som stödjer ansökan för agenturverksamhet är: 
Gunilla Davidsson, Turistrådet, Västsverige AB 
Anna Sundbom, VD, Tillväxt Lidköping 
Anna Ohlin Ek, VD, Destination Läckö-Kinnekulle 
Bodil Warolin, ordförande, Rörstrand museum, Destination Läckö-Kinnekulle. 
Carl-Fredrik Svederberg, ordförande, Bolagsrådet 
Emma Korjonen, international business developer, Glocal Lidköping 
Isabel Eriksson, kulturstrateg, Skaraborgs kommunalförbund 
Maria Henriksson, verksamhetsledare, Coompanion Skaraborg 
Jonas Sundstöm, kommunalråd, Lidköpings kommun 
 
3. Verktygslåda - Indikator: Antal nya eller utvecklade produkter som har kommersialiserats. 
Produkten som utvecklas inom projektet är själva agenturverksamheten. Projektet kan utifrån 
sakkunskap och behov formera en verktygslåda för starten av verksamheten och som får 
utvecklas över tid. Flera agenturer kan vara nischade på specifika målgrupper. Övergripande 
exempel på de tjänster som agenturen kan tillhandahålla för kulturföretagen kan vara:  
 
• säljstrukturer för varor och tjänster, för enskilda och kluster 
• riktad marknadskommunikation 
• omvärldsbevakning av flöden och trender 
• strukturell och ekonomisk innovation 
• samverkansinitiativ med crossoverkaraktär 
• formgivning av kurser och workshops 
• kompetensförmedling vid ansökan om projekt 
• förmedling av juridiska kontakter  
 
4. Etablera nätverk - Indikator: Antal nya företag 
Agenturverksamheten skapar möjlighet för kulturföretagen att fokusera på den egna 
verksamhetens produktion och utveckling av densamma. I takt med att infrastrukturen från lokalt 
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11. Projektinnehåll 
Ange vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen. Beskriv var och en av aktiviteterna som ingår i 
projektet. Resultatindikatorerna som väljs under punkt 13 ska här motiveras och utvecklas, det vill säga indikatorerna 
ska kopplas till planerade aktiviteter. Se indikatorerna i bilaga 1–4 till ansökan.  
till globalt grundläggs och utvecklas med agenturens långsiktiga arbete kommer detta innebära 
ökad trygghet i att starta och driva företag inom bild- och formområdena. 
 
Genom att ta del av goda exempel och andras erfarenheter samt finnas i andra etablerade 
verksamheters nätverk kan bild – och formområdena få inspiration till att utveckla nya kanaler att 
nå ut. De olika kulturnäringar har olika förutsättningar och har funnit flera framgångsrika 
infrastrukturer för sitt område. Intern crossoversamverkan inom kulturnäringen kan ingjuta 
innovativa riktningar. 
 
Textil- och modeindustrin med sitt breda utbud av accessoarer är ett spännande fält. Så även 
inredning och trädgård med stor medial framgång under många år. Vad kan vi lära? 
 
Trade Partners Sweden, med bland annat agentverksamhet inom flera områden som till exempel 
mode, möbler och inredning är organisatoriskt både inspirerande och influerande. Pågående 
samtal kan utifrån projektet utvecklas till samverkan: Kontakt på Trade Partners Sweden är 
Helena Waker, VD 
 
 5. Etablera internationell kontakt - Egen indikator: Ökad lönsamhet genom affärs- och 
marknadskommunikationsfrämjande agenturtjänst. 
Projektet har för avsikt att grundlägga och bearbeta några internationella kontakter som 
stimulerar företagande kring export och import av kulturföretagens varor och tjänster.  
 
Utifrån kontakt med Emma Korjonen, international business developer, Glocal Lidköping, har 
följande 
exempel på pågående projekt i Lidköping kommun introducerats och som skulle kunna utvecklas 
under projektarbetet med agenturverksamheten; 
 
"Samarbetet mellan Skaraborg och Rockford, en svenskbygd i norra delen av staten Illinois, finns 
till för att stärka de befintliga näringslivet i Skaraborgs kommuner. En lokal Skaraborgare finns på 
plats i Rockford, Illinois, för att verka som en dörröppnare och med hjälp av sitt nätverk kunna 
öppna upp för nya marknader. Syftet med tjänsten är att företag skall kunna få ekonomisk tillväxt, 
inspiration, omvärldsbevakning samt ökad kompetens". (Citat-glocal.lidkoping.se)   
 
Mål med en dylikt samarbete skulle kunna bestå av att; 
• utbyta branscherfarenheter. 
• bredda marknaden. 
• ta emot gäster i hantverkshuset (ställa ut, hyra in sig på hantverkshuset och sälja via 
webbutiken). 
• få inspiration, omvärldsbevakning och nå ut till nya marknaden. 
• ökad lönsamhet för medverkande kulturföretag. 
 
6. Case och pilotprojekt - Indikator: Antal individer i kompetensutvecklingsinsats 
För att utveckla ett innovativt förhållningssätt till företagande och handel med varor och tjänster är  
det önskvärt att agenturverksamheten för bild- och formområdena kan växa fram och utvecklas 
med influenser från den högre utbildningens handelprogram. 
 
Vikten av att dagens och morgondagens företag formerar sig utifrån ett medvetet 
klimatpåverkans-perspektiv,  
där till exempel cirkulär ekonomi och hållbart företagande står på agendan, är påfallande aktuell. 
För den cirkulära ekonomin är kraven på formgivning, kvalitet och material den bärande 
treenigheten, vilken står mycket nära kulturföretagare inom bild- och formområdena. 
 
KKN-företag med bättre förutsättningar för intäkter och avkastning på satsade medel har lättare 
att motivera till ökade insatser framåt. Hur kan områden inom KKN som har sämre verktyg för 
ökade intäkter hitta sina förutsättningar? 



 11  2019-11-14 
   
 

 
 

11. Projektinnehåll 
Ange vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen. Beskriv var och en av aktiviteterna som ingår i 
projektet. Resultatindikatorerna som väljs under punkt 13 ska här motiveras och utvecklas, det vill säga indikatorerna 
ska kopplas till planerade aktiviteter. Se indikatorerna i bilaga 1–4 till ansökan.  
 
Vilka är morgondagens metoder för kulturföretagens försäljning av varor och tjänster? Kanske 
leasing och prenumerationer på utbudet? Kanske indirekta inkomstflöden utgör försörjning? 
 
För att problematisera dylika frågeställningar kring projektets arbete med att utveckla agentur-
verksamheten, ämnar projektet etablera samarbete med någon av högskolornas handelsprogram 
för att till exempel, via case och pilotprojekt, problematisera bärkraften och blind spots. 
 
7. Seminarier och workshops - Indikator: Antal individer i entreprenörskapfrämjande aktiviteter. 
Projektet har för avsikt att hålla kompetensutvecklande seminarier och workshops för att 
tydliggöra agenturens roll samt utveckla innehållet i verksamheten utifrån kulturföretagen behov. 
Planeringen omfattar tre tillfällen under projekttiden; februari 2021, maj 2021 och augusti 2021.  
 
Med en seminarieserie och workshops ges möjlighet att följa och påverka agenturverksamhetens 
formande under projekttiden samt kunna erbjudas verktyg inför att använda agenturen för att öka 
lönsamhet i sin verksamhet och företagande. 
 
Exempel på innehåll för kompetensutvecklingstillfällena: 
• Information om befintlig agenturverksamhet omfattande KKN-områden.  
Workshop: hur ser de lokala behoven av agenturverksamhet ut? Vilka strukturer lämpar sig? 
• Innovationer! Hur handel av kulturnäringar kan bedrivs. 
Workshop: framtidens kulturföretag? Otrampad mark? 
• Morgondagens cirkulära ekonomi. 
Workshop: Leasing. Delbetalningssystem. Immateriella tjänster 
• Affärsmässighet inom KKN. Begränsningar och möjligheter. 
Workshop: Vad skall marknadsföras och med vilka röster? Mytbildningar och nytänkande. 
• Information om Design Thinking som modell för utveckling av företagssamverkan och kluster. 
Workshop: Crossover och bred kompetens som konkurrensmedel. Vad och Hur? 
• Information om E-handel som försäljningskanal för kulturföretag. Modeller och lösningar. 
Workshop: Den virtuella butiken i ett fysiskt showroom.  
 
Samtliga tillfällen kommer att planeras för digital streaming eller som inspelad film med uppgifter 
och chattrum för workshop. 
  
8. E-handel - Indikator: Antal individer i kompetensutvecklingsinsats. 
Den bärande försäljningskanalen i Hantverkens Hus och agenturens affärsmodell utgörs av både  
plats- och distansbaserad e-handel. En gemensam plattform där medlemmarna sköter sin egen 
försäljning vilket har effekten att undvika att en arrangör inte drunknar i administration. Systemet 
bygger på betaltjänster utan försäljningsprovision. 
 
Plattform och logistik för e-handel bygger på en gemensam grafik med individuella gallerier som 
exponerar de enskilda aktörernas utbud. Aktörerna tilldelas behörighet där de kan sköta 
produktbilder och textblock. Handel och distribution kommer att administreras av de enskilda 
aktörerna där valet även kan vara att produkter från flera leverantörer levereras till gemensamt 
utlämningsställe.  
 
Agenturens försäljning sker från den gemensamma plattformen. Detta ger möjlighet att agenturen 
kan styra ett urval produkter för specifikt ändamål till ett lämpligt utlämningsställe. Försäljning via 
agenturen kan eventuellt vara provisionsbelagd. 
 
Projektet kommer att göra en grundläggande undersökning av befintliga e-handelsplattformar och 
anpassade lösningar. Exempel på initiala kontakter är Viskan e-business as usual i Borås för att 
undersöka utbud, Högskolan i Skövde, webprogrammering för samtal om lämplig konstruktion 
och levrantör samt utbildning för e-handel genom WooCommerce som tillägg till WordPress site. 
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11. Projektinnehåll 
Ange vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen. Beskriv var och en av aktiviteterna som ingår i 
projektet. Resultatindikatorerna som väljs under punkt 13 ska här motiveras och utvecklas, det vill säga indikatorerna 
ska kopplas till planerade aktiviteter. Se indikatorerna i bilaga 1–4 till ansökan.  
Under projekttiden kommer seminarium och workshop, inför kommande uppbyggnad av e-
handelsplattform att erbjudas. För ändamålet kommer leverantörer för e-handel-lösning 
involveras. 
 

 

12. Tid- och aktivitetsplan för projektet 
Ange de planerade aktiviteterna samt ett planerat start- och slutdatum. Beskriv aktiviteterna i detalj under punkt 11 
”Projektinnehåll”. 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum 

Etablera arbetsgrupper  2020-08-01  2020-08 31 

Etablera referensgrupp  2020-08-01 2020-09-30 

Verktygslåda 2020-08-01 2021-08-31 

Etablera nätverk 2020-09-01 2021-08-31 

Etablera internationell kontakt 2020-09-01 2021-08-31 

Case och pilotprojekt 2020-10-01 2021-05-31 

Seminarier och workshops 2021-02-01 2021-08-31 

Projektering för digital plattform med E-handel 2021-02-01 2021-08-31 
 
 

13. Indikatorer 
 
Våra indikatorer är uppdelade utifrån fyra teman i Västra Götaland 2020. Indikatorerna finns i bilagorna 1-4 till denna 
ansökningsblankett. Vilket tema och därmed indikatorer som finns att välja mellan framgår utifrån det prioriterade 
område ni har valt under punkt 1. Inriktning i ansökningsblanketten. Välj minst en resultatindikator ur bilagorna under 
aktuellt tema.  
 
Förklaring till valda indikatorer görs i projektbeskrivningen på angivna ställen. 
 
Det är endast det resultat som förväntas uppkomma under projektperioden som ska anges. 
 
Utfallet för angivna indikatorer ska mätas och rapporteras i samband med projektets slutrapportering. De indikatorer 
som avser individer ska fördelas på kvinnor respektive män. Indikatorer som avser företag ska delas upp på 
ägda/ledda av kvinna, man eller delat/mixat ägande. Delat/mixat ägande fylls i under totalkolumnen. 
Uppgifter om namn på personer eller företag som ingår i utfallet av indikatorerna ska vid begäran kunna redovisas av 
stödmottagaren. 
 
Det finns under rubriken Egna projektindikatorer nedan möjlighet att utöver detta ange egna, mer insatsspecifika 
indikatorer. 
 

 Kvinnor Män Total 
Resultatindikatorer    

Antal individer i entreprenörskapfrämjande aktiviteter  32 10 42 
Antal individer i kompetensutvecklingsinsats  32 10 42 
Antal nya eller utvecklade produkter som har kommersialiserats              5 
Antal nya företag  10 5 15 
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13. Indikatorer 
 
Våra indikatorer är uppdelade utifrån fyra teman i Västra Götaland 2020. Indikatorerna finns i bilagorna 1-4 till denna 
ansökningsblankett. Vilket tema och därmed indikatorer som finns att välja mellan framgår utifrån det prioriterade 
område ni har valt under punkt 1. Inriktning i ansökningsblanketten. Välj minst en resultatindikator ur bilagorna under 
aktuellt tema.  
 
Förklaring till valda indikatorer görs i projektbeskrivningen på angivna ställen. 
 
Det är endast det resultat som förväntas uppkomma under projektperioden som ska anges. 
 
Utfallet för angivna indikatorer ska mätas och rapporteras i samband med projektets slutrapportering. De indikatorer 
som avser individer ska fördelas på kvinnor respektive män. Indikatorer som avser företag ska delas upp på 
ägda/ledda av kvinna, man eller delat/mixat ägande. Delat/mixat ägande fylls i under totalkolumnen. 
Uppgifter om namn på personer eller företag som ingår i utfallet av indikatorerna ska vid begäran kunna redovisas av 
stödmottagaren. 
 
Det finns under rubriken Egna projektindikatorer nedan möjlighet att utöver detta ange egna, mer insatsspecifika 
indikatorer. 
 

 Kvinnor Män Total 
                        
                        
Egna projektindikatorer     
Ökad lönsamhet genom affärs- och marknadskommunikations-
främjande agenturtjänst  25 5 30 
                        
                        
    

 
14. Projektorganisation  
Redogör för projektets organisation, ev. styrgrupper, referensgrupper och deras sammansättning. Ange hur projektets 
ekonomiadministration kommer att hanteras. Ange även projektets samarbetspartners och arbetsfördelningen mellan 
dem. Observera att jämn könsfördelning och integrationsaspekter ska beaktas vid fastställande av projektorganisation.    
 
Arbetande styrelse, PS Studios, ekonomisk förening  
Arbetsgrupp i PS Studios, ekonomisk förening 
 
Referensgrupp för rådgivning och nätverksbyggande med partners från:  
• affärsutveckling 
• kommunalt näringslivsbolag 
• handelsråd 
• högskola med handelsprogram 
• internationellt utbytesprojekt inom företagsutveckling 
 
Ekonomi: 
Planering och juridik: Coompanion i Skaraborg, 
Löpande bokföring: YMPS Bokföringsbyrå KB, Tommy Lindqvist 
Revisor: Yvonne Karlsson 
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15. Uppföljning, utvärdering och resultatspridning 
Beskriv hur projektet ska följas upp och utvärderas för att resultat ska kunna tas om hand och spridas till målgrupp och 
andra.  
Beskriv även hur indikatorerna ska följas upp och mätas.  
 
Projektet håller löpande avstämning i arbets- och referensgrupp under projekttiden.  
Tillämpade mätinstrument utifrån projektets aktiviteter upprättas utifrån vald indikator. 
Resultatspridning görs via media och personliga kontakter. 
Projektet har för avsikt att leda till etablerande av konkreta aktiviteter, såsom säljkanaler, 
nätverksstrukturer, e-handel mm. 
 
Utifrån aktivitetsplan:  
Arbetsgrupper, som kan bestå av medlemmar sammanställer resultat och rapporterar vid löpande 
stormöte.  
 
Referensgrupp/ledningsgrupp, som är tänkt att bestå av representanter utifrån ett Penta Helix 
perspektiv; övrigt näringsliv, utbildning, offentlig verksamhet, sociala entreprenörer och 
medlemmar. Möten protokollförs och redovisas vid löpande stormöte. 
 
Seminarier och workshops dokumenteras med film, bild och text för att utgöra en del av 
verktygslådan. 
  
Digital plattform med e-handel sprids visuellt genom media. 
 
Verktygslådan utformas löpande under projektet och kan fungera som referensmaterial efter 
projektets avslutande och utvecklingsmaterial för formandet av ytterligare agenturverksamhet. 
  
Etablera nätverk för konsultation och spridning. 
 
Etablera internationell kontakt för relationer och spridning. 
 
Case och pilotprojekt, för problematisering och Design Thinking process. Dokumenteras med 
film, bild och text för att utgöra en del i verktygslådan. 
 
Sammanställt material kan utgöra grund för vidare projekt att utveckla material för utbildning för 
agenturverksamhet. 

 
16. Verksamhet efter projekttiden 
Ange hur verksamheten förväntas drivas vidare efter projektperioden. 
 
Agenturen är en försäljningstjänst som kommer att erbjudas mot ersättning och provision av 
kulturföretagen. En agent säljer och marknadsför ett antal kulturföretags varor och tjänster som 
kan bestå av bredd eller specifikt utbud. Ökad försäljning ger ökad efterfrågan av produkter och 
tjänster samt i sin tur ökad efterfrågan av agenturverksamheten. Genom marknadsföring av 
kulturföretagen, marknadsför agenturen sig själv och blir en garant för kvalitet, genomförbarhet 
och trygga leveranser. Ett självgenererande system som bygger på samverkan. För att bygga 
strukturen och starta agenturverksamheten knuten till Hantverkens Hus i Lidköping kommer PS 
ekonomisk förening att bildas. 
 
Genom att agenturens marknadsföring av kulturföretagen med keramiks produktion i Lidköping 
kommer verksamheten väcka intresse för Rörstrand museum och Lidköping kommun som 
kulturarvsbärare av porslin och keramik, vara part i en nod för design och form i VGR samt ökad 
dragare för besöksnäringen. 
 
För att omvandla teori och breda penseldrag till konkret verksamhet som stärker kulturföretagen 
krävs delaktighet, inflytande och resurser. Ett vidgat verksamhetsfält där uppdrag kan öka och 
bidrag inte utgör villkoren för existensen. Mötesplatser där det är smidigt att hitta 
klustersamverkan, gemensamma uppdrag och crossovers samt infrastrukturer som når 
mottagare och nya verksamhetsområden. 
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16. Verksamhet efter projekttiden 
Ange hur verksamheten förväntas drivas vidare efter projektperioden. 
Andra organisationer som stödjer PS arbete som Bolagsrådet, ägare, tillsammans med 
Lidköpings kommun, av näringslivsbolaget Tillväxt Lidköping kommer att vara fortsatta 
samverkansparter och finnas med som referenser i utvecklingen av agenturverksamheten och 
Hantverkens Hus.  
 
För kulturföretagande utifrån ett decentralicerat perpektiv kan agenturens roll vara avgörande för 
försäljning och överlevnad på den mindre orten. Strukturen för verksamheten kommer att formas 
under projekttiden och fortsätta att byggas och utvecklas över tid. Med ytterligare breda 
penseldrag skulle agenturen i en framtid kunna vidgas till en organisatorisk  form i vidare mening 
med bred samverkansstruktur med parter som Svensk Form, Högskolorna inom design och form, 
Hemslöjden med flera, nationellt och internationellt. 
 

 
Generellt prioriterade frågor 
 
Enligt VG2020 finns fyra generellt prioriterade frågor som ska genomsyra allt utvecklingsarbete i Västra Götaland: 
jämställdhet, integration, miljö/klimat samt internationalisering. Samtliga projekt ska beakta kriterierna och de 
ligger även till grund för bedömning av projektansökningar. Mätbara mål kopplade till jämställdhet, integration, 
miljö/klimat och internationalisering bör, när möjligt, anges för att visa på vad projektet förväntas uppnå.  

 
17. Jämställdhet  

 Hur främjar projektet en jämlik fördelning av resurser mellan kvinnor och män?  

 
Projektet har ingen begränsning av deltagare och är därav öppet för alla kön utifrån 
kulturföretagande. 
 
 

 
18. Integration 

Hur skapar projektet förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetsmarknad, näringsliv och akademi för utlandsfödda 
som står utanför arbetsmarknaden?  

 
Projektet har ingen begränsning av deltagare och är därav öppet för alla etniciteter utifrån 
kulturföretagande. 
 
 

 
19. Miljö - Klimat och övrig ekologisk hållbarhet  

Hur bidrar projektet till Västra Götalands klimatstrategi www.klimat2030.se/fokusomraden och i övrigt till ekologisk 
hållbarhet? 

 
Projektet kommer att hålla fokus på affärsverksamhet som utvecklas klimatfrämjande. 
 
 

 
20. Internationalisering 
Hur bidrar projektet till internationell samverkan, för att göra Västra Götaland mer internationellt konkurrenskraftigt med 
ambitionen att bli världsledande på innovation inom styrkeområden?  
 

 
Projektet arbetar för och med ett glocalt perspektiv. 
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21. Tillgänglighet  
För att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som övriga invånare så är 
fysisk tillgänglighet och tillgänglig information/kommunikation av avgörande betydelse. Ange hur projektet är tillgängligt 
för personer med funktionsnedsättningar. Riktlinjer och standarder för tillgängliga och användbara miljöer och riktlinjer 
för tillgänglig information och kommunikation finns att hämta på www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/riktlinjer-tillganglighet/. 
 
Medverkan bedöms inte utifrån annat än det egna kulturföretagandet. 
 
 

 
Gå nu vidare till nästa sida och fyll i uppgifterna för kostnadsbudget. 
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 22. Kostnader 
Stödbara kostnader är sådana som förväntas upparbetas inom ramen för projektet. Sammanställningen av 
kostnadsbudgeten i ansökan visar projektets budgeterade kostnader årsvis fördelade. 
 
Om sökanden är momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär detta att kostnaderna ska tas upp exklusive 
moms i projektbudgeten (och vid redovisning). Observera att även om sökandens övriga verksamhet är momspliktig 
behöver inte projektet vara det. Vid tveksamheter om projektet är skattepliktigt eller inte, kontakta Skatteverket. Om 
sökanden inte är momspliktig för projektverksamheten (dvs. momsen är en slutlig kostnad för projektet) får 
kostnaderna i budgeten tas upp inklusive moms.  
 
Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader.  

Kostnadsslag 
 

År 2020   
 

År 2021   
 

År 20        Totalt 
Lönekostnader 
Lönekostnader för personer som deltar i projektarbetet 
och är anställda av stödmottagaren/samverkanspart (den 
eller de organisationer som tar del av Västra 
Götalandsregionens medel). Lönen ska motsvara den 
anställdes faktiska lön inklusive lönebikostnader. 

 
Använd 

piltangenten (tab) 
för korrekt 
summering 

                  0 
Overheadkostnader 
Organisationsgemensamma kostnader som städ, telefon, 
försäkring, ekonomiadm, IT-adm mm. 2 500 4 500       7 000 
Offentligt bidrag i annat än pengar, kostnad 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart utan av 
offentlig organisation. Kostnaden ska motsvara den 
faktiska lönen inklusive lönebikostnader. 
Det kan också handla om ex vis lokaler, maskiner etc 
som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde. 44 100 73 500       117 600 
Privat bidrag i annat än pengar, kostnad 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart. Kostnaden 
ska motsvara den faktiska lönen inklusive 
lönebikostnader. Här avses även privat obetalt arbete, 
dvs. nedlagd tid från deltagande företag eller obetalt 
arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer 
inom privat sektor. Obetalt arbete/ideellt arbete värderas 
till högst 330 kronor per timme. 
Det kan också handla om ex vis lokaler, maskiner etc 
som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde. 194 050 213 920       407 970 
 Externa tjänster (köpta tjänster) 
T ex konsulter och föreläsare, dvs. kompetens som köps 
in utifrån. Observera att krav på upphandling enligt lagen 
om offentlig upphandling eller ett upphandlingsliknande 
förfarande kan vara aktuellt för detta kostnadsslag. 182 247 409 153       591 400 
 Resor 6 000 6 000       12 000 
 Lokaler 
T ex hyra för kontor eller annan lokal i samband med 
seminarier och även andra lokaler som projektet 
disponerar. 17 500 31 500       49 000 
Investeringar 
T ex maskiner och byggnader som är kopplade till 
projektet och som är avsedda för stadigvarande bruk, 
dvs. inte av karaktären förbrukningsmaterial.  47 000 8 000       55 000 
Övrigt 
Kostnader för intern representation är inte stödbar. Vidare 
godkänns inte kostnader för alkohol.  1 896 3 704       5 600 

  Summa totala kostnader 495 293 750 277 0 1 245 570 
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 23. Finansiering 
I tabellen för finansiering nedan redovisas de medel som finansiärer, såväl offentliga som privata, planerar att bidra med 
för att täcka de kostnader som specificerats under punkt 22. Detta innefattar även det sökta stödet från Västra 
Götalandsregionen. Finansieringen ska, förutom per år, fördelas utifrån om det är kontant- eller bidrag i annat än pengar. 
I posten privat kontantfinansiering ingår även eventuella förväntade projektintäkter (t ex deltagaravgifter).  

23.1 Kontant finansiering per finansiär 
 

År 2020   
 

År 2021   
 

År 20        Totalt 
Offentlig kontantfinansiering     

Utlysning hållbart företagande inom kulturella 
och kreativa näringar (KKN) 250 000 450 000       700 000 
                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
 Privat kontantfinansiering     

PS ideell förening 7 143 12 857       20 000 
                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
 Summa total kontant finansiering    257 143 462 857 0 720 000 
23.2 Bidrag i annat än pengar, finansiering     

   Offentligt bidrag i annat än pengar, finansiering 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart utan av 
offentlig organisation. Kostnaden ska motsvara den 
faktiska lönen inklusive lönebikostnader. 
Det kan också handla om exempelvis lokaler, maskiner 
etc som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde.     

Insats i form av arbetstid 20 % 44 100 73 500       117 600 
                        0 

 Privat bidrag i annat än pengar, finansiering 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart. Kostnaden 
ska motsvara den faktiska lönen inklusive 
lönebikostnader. Här avses även privat obetalt arbete, 
dvs. nedlagd tid från deltagande företag eller obetalt 
arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer 
inom privat sektor. Obetalt arbete/ideellt arbete värderas 
till högst 330 kronor per timme. 
Det kan också handla om exempelvis lokaler, maskiner 
etc som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde.     

Insats i form av arbetstid 40 % 105 600 205 920       311 520 
Privata och föreningsägda invetarier mm 88 450 8 000       96 450 
 Summa totalt bidrag i annat än pengar, 
finansiering 238 150 287 420 0 525 570 

 Summa total finansiering 495 293 750 277 0 1 245 570 
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 24.  Beräkningsunderlag till projektbudget 
 

 Lönekostnader (personens namn 
eller kategori) – bokförd kostnad 

Månadslön inkl. 
soc.avg. 

Sysselsättnings-
grad  

(0–1, ex 0,75) 
Antal månader 

 Total kostnad 

Overheadkostnader                   7000 
                              
                              
                              
                              
 Summa egen personal    7000 
 
Offentligt eller privat bidrag i 
annat än pengar  

 (namn eller kategori) – bokförd 
kostnad 

Månadslön inkl. 
soc.avg. 

 

Sysselsättnings-
grad 

(0–1, ex. 0,75) Antal månader 
 

Total kostnad 
 

Offentlig organisation 9 800 0,20 12 117600 
Ideellt arbete 22 251 0,40 14 311520 
Privata och föreningsägda 
invetarier mm             14 96450 
                              
 Summa bidrag i annat än pengar    525570 
 

 Externa tjänster – köpta tjänster 
Beräknat antal 

timmar 

Beräknad 
fakturerad 
timkostnad Total kostnad 

Projektarvode fördelat på aktiviter, 59 veckor.  
66% beräknat på månadskostnad 41000 sek x PO 
1,4 - 57400 sek 1569 330 517400 
Seminarier och workshops 100 500 50000 
Ekonomitjänst, bokföring, revisor 48 500 24000 
                        
                        
Summa externa tjänster   591400 
 
 Investeringar  Total kostnad 
Filmkamera inklusive kringutrustning 30000 
Ljud 20000 
Programvaror 5000 
            
 Summa investeringskostnad 55000 
 

 Övriga kostnader Total kostnad 
       
Extern representation 2000 
Oförutsedda kostnader 3600 
            
            
  Summa övriga kostnader 5600 
 
 
 






