
ANSÖKAN – UTVECKLINGSPROJEKT – VGR KULTUR  
 
Projektets namn 
KERAMIK- OCH PORSLINSSTADEN LIDKÖPING 
Projektering för verksamhet kring keramik- och porslinsstaden Lidköping – Ett samarbete mellan PS 
Rörstrand, kulturföretagare, Rörstrand museum och Destinationsbolaget Läckö/Kinnekulle.  
 
Beräknad projektstart 
2020-09-01 
 
Beräknat projektslut  
2021-02-28 
 
Projektets samarbetsparter. Ange kontaktperson med telefonnummer 
Rörstrand museum, Destination Läckö-Kinnekulle, Bodil Warolin, ordförande, 0708–52 33 35 
Destination Läckö-Kinnekulle, Anna Ohlin Ek, VD, 0510–200 96 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Tobias Bengtsson, förvaltningschef, 0510-77 00 55 
Tillväxt Lidköping, Magnus Franzén, handelsutvecklare, 0510-77 06 74 
Skaraborgs kommunalförbund. Isabel Eriksson, kulturstrateg, 0500–49 72 09 
 
Projektbeskrivning 
PS Rörstrand söker medel till projektering för etablering och drift av ett konst- och hantverkshus med hantverk, 
konsthantverk, design och konst knutet till den keramiska traditionen historiska och nyskapande identitet. 
Tillsammans med Rörstrand museum och Destination Läckö-Kinnekulle vill PS Rörstrand stärka varumärket 
Porslinsstaden Lidköping som designnod för keramik och porslin. Ansökan är förankrad hos samtliga 
samarbetspartners som är positiva till projektet utifrån ett kulturstrategiskt perspektiv med spridning  
i regionen.  
 
PS Rörstrand är en ideell förening som vänder sig till yrkesverksamma utövare inom hantverk, konsthantverk, 
design och konst. 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. 
 
Projektet rymmer publika verkstäder som bland annat visar den keramiska processen, inte bara genom den 
mer allmänt kända handdrejningen utan även genom produktionstekniker som formning och gjutning för 
keramisk produktion. Verksamheten skall även fungera som en mötesplats för andra verksamhetsområden 
och invånare i allmänhet, att ta del av och prova på de keramiska teknikerna utifrån både tradition och 
nyskapande. 
 
Aktiviteter av olika slag är tänkt att dels samlas i hantverkshuset och dels i Rörstrand museums lokaler. 
Museets samlingar och aktiviteter kan utgöra en del i utvecklandet av ett keramiskt materiallaboratorium och 
dessutom användas i kulturpedagogisk verksamhet. 
 
Inom ramen för samverkan mellan Rörstrand museum och PS ligger att gemensamt utveckla biennalen 
Porslinsfestivalen. Utvecklingen kan till exempel bestå av pregnanta branschdagar för att hitta nya områden 
för keramisk kunskap utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv och att bygga ett framtida nätverk mellan keramiska 
centrum med genklang internationellt. 
 
Med Rörstrand museum och nyckelpersoner som förvaltare av den keramiska kunskapsbanken är det av vikt 
att digitalisera material och skapa nya kanaler för kunskapsöverföring och spridning. 
 
Viktiga tillämpningar för hållbarhet, klimatanpassning och system för cirkulär ekonomi skall implementeras i 
utvecklingen av keramisk produktion och konstnärligt arbete. Utbildning inom dessa områden är därför av vikt 
för den kommande verksamheten. 



Projektet är tänkt att: 
• undersöka infrastrukturen för ett konst- och hantverkshus  
• utveckla samarbetsformer med Rörstrand museum och Destination Läckö-Kinnekulle 
• utforma kontrakt för brukande, deltagande och nyttjande av konst- och hantverkshuset 
• utforma affärsplan, affärsmodell och hållbar budget för långsiktig bärkraft 
• utforma innehåll utifrån lokal förankring med internationell spridning 
• utforma struktur för digitala plattformar med aktivitet och spridning av information 
• genomföra seminarier och workshops under arbetsprocessen  
• formera en referensgrupp från flera samhällssektorer för ett breddat perspektiv 
 
Beskriv på vilket sätt projektet är regionalt relevant                                                                                                                                                                                                            
Projektet skapar ökad försörjning för KKN-företag med keramisk inriktning i hela Västra Götalandsregionen 
samt bidrar till att stärka varumärket Lidköping som porslin- och keramikstad och designnod. Projektet syftar 
också till att utveckla kunskap och kvalité för verksamma utövare och verka som influenser för andra platser i 
regionen.  
 
Hantverkshusets utbud deltar i att stimulera kulturturismen genom att tillgängliggöra process, produkt och 
projekt med hög kvalitet.  
 
Beskriv hur projektet ska arbeta med vidgat deltagande 
Projektet vänder sig till både befintliga och tillkommande utövare. Plattformen utgör en kontaktyta mellan 
etablerade kulturföretagare och studerande samt alumnus från Formakademins utbildningar. Verksamheten 
agerar delvis publikt och delvis externt pedagogiskt samt är en plats för både planerade och oväntade möten 
och aktiviteter.  
 
Under projekttiden kommer PS att arrangera seminarier och workshops för att engagera deltagande framåt. 
 
Beskriv den konstnärliga idén och medverkande konst- och kulturskapare  
(vid konstnärliga produktioner, festivaler etc) 
Verksamheten drivs av konst-och kulturskapare, bidrar till att stärka identiteten och skapa en experimentvänlig 
arbets- och samtalsplats där deltagare får möjlighet att utveckla sitt personliga fält.  
 
Hantverkshuset med webbportal blir exponeringsyta för lokala medlemmar i föreningen PS, men är även 
öppet för intresserade i övriga landet att bli medverkande eller som tillfälliga utställare.   
 
Porslinsfestivalen utgör ett forum för nordisk och internationell kontakt. Mötesplatsen och kontaktytan främjar 
crossover-projekt. Sektoriellt, mellan professionella utövare och amatörer, åldersgrupper, gender och 
ursprung.  
 
Uppskatta hur många som kommer att nås av projektet och på vilka platser 
PS Rörstrand har i dag 55 medlemmar. Utövande kulturarbetare inom bild- och form är över hundratalet i 
området Lidköping, Kålland och Götene, Kinnekulle vilket är Destinationsbolaget Läckö/Kinnekulles arbetsfält.  
 
Framöver finns planer för verksamhet i föreningssamverkan både i Lidköping och på Kinnekulle. Projektet är 
öppet för lokalt, regionalt och internationellt deltagande både i löpande deltagande men också genom 
gästaktiviteter och tillfälliga events.   
 
Samtliga aktiviteter under projektet genomförs på distans och i mindre grupper i enlighet med de lagar som 
utfärdats och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Covid-19 
 
 
 
 
 



BUDGET 
 
Belopp som söks från Västra Götalandsregionens kulturnämnd 
300 000 sek 
 
Sökta stöd från andra finansiärer (tex. Statens kulturråd, EU, kommun etc.) 
100 000 sek. Sparbanksstiftelsen, Lidköping 
 
 
 
INTÄKTER 
Ansökt belopp från VGR (samma som angavs ovan) 
300 000 sek 
 
Stöd från andra finansiärer (samma som angavs ovan) 
0 SEK 
 
Egen kontant insats 
0  sek 
 
Intäkter av entréer och försäljning 
0 sek 
 

Ideella insatser* 

  42 240 sek 
 

Övrigt (specificera nedan)** 

 100 000 sek  
  Ansökan till Sparbanksstiftelsen, Lidköping  
 114 000 sek  
  Betald arbetsinsats, Lidköpings kommun  
 

Summa intäkter 

  556 240 sek 
 
 
 
IDEELLA INSATSER - Ange total ideell tid (timmar) som ni beräknar lägga i projektet 
192 tim 
 
Övrigt 
Betald arbetsinsats från organisation och kommun 
240 tim 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOSTNADER 



 

Projektledning* 

  228 000 sek 
 

Övrig personal* 

  96 900 sek 
 

Lokalkostnader 

  21 000 sek 
 

Administration(telefon, IT, försäkring, ekonomihantering etc) 

  30 000 sek 
 

Marknadsföring 

  40 000 sek 
 

Ideella insatser (samma som angavs ovan) 

  42 240 sek 
 

Övrigt (specificera nedan)** 

 18 100 sek 
  Affärsplan och budget 
   
  40 000 sek 
  Resor, studiebesök 
 
  40 000 sek 
  Seminarier och workshop 
 

Summa kostnader 

 556 240 sek 
 
 
 
**Övrigt- specifikation 


