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Tillväxtprogram  
Fyrbodals kommunalförbund 2014-2020 

Ankomst 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANSÖKAN OM FÖRSTUDIEMEDEL  
(för finansiering av förstudier och analyser) 

 
 
 
1. Allmänna uppgifter                                                                                                        
Förstudiens namn: 
Uppföljning av kommunernas arbete med offentlig miljö 

Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD – ÅÅÅÅ-MM-DD): 2019-08-01-2019-11-30 

Sökt belopp från Fyrbodals kommunalförbund (max 150 000 kr):  

150.000 kronor 

Förstudiens totalkostnad: 

200.000 kronor 

 
2. Uppgifter om sökanden 

Sökande: 
 

Juridisk form: 

Fyrbodals kommunalförbund 

      

Org. nummer:       Kontaktperson: Ida Svanberg 

Adress:       E-postadress: ida.svanberg@fyrbodal.se 

Postnummer:       Telefon: 0522-44 08 34 

Postadress:       Webbadress: www.fyrbodal.se 

Plusgiro/ 
Bankgiro: 

 sökandens pg nr: 

 sökandens bg nr: 

       sökandens bankkonto:       

      ange bank:       

Är sökande momspliktig?  Ja   Nej 

 
3. Beskrivning av insatsen  
 
Syfte:  
Under projekttiden för Offentlig miljö som konstform 2007-2012 bildades förvaltningsövergripande 
arbetsgrupper i varje kommun i Fyrbodal. Syftet med grupperna var att öka graden av delaktighet och 
stärka helhetstänkande och långsiktighet kring konst, arkitekturfrågor och offentligt planeringsarbete. 
Projektet tog även fram styrdokumentet Offentlig miljö som konstform Fyrbodalmodellen, vilket antogs 
av alla medverkande kommuner. Aktiviteterna inom projektet var ofta inriktade på kompetenshöjande 
insatser. Sedan dess har många tjänstepersoner och politiker bytts ut. Det har också hänt mycket på 
det övergripande politiska området (vilket bland annat syns i propositionen Gestaltad livsmiljö) och 
många kommuner är mitt uppe i en pågående byggboom.  
 
I och med mål 6 i Fyrbodals verksamhetsplan ”En aktiv och nyskapande kulturregion för alla” samt 
strategi 1 ”Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet” har 
medlemskommunerna kommit överens om att samverka kring frågor som rör den offentliga miljön och 
den offentliga konsten. Under flera års tid har kunskapsutbyte och gemensamma projekt nått goda 
resultat och många kommuner, regioner och andra organisationer har tittat på vår utarbetade modell.  
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Denna förstudie innebär en uppföljning av det arbete som gjorts i kommunerna sedan avslutat projekt 
2012. Vi vill identifiera goda exempel, utmaningar och önskade förflyttningar framåt. Resultatet ska 
därför kunna utgöra underlag för framtida gemensamma satsningar, vilket kan göras genom projekt 
med stöd från kommunalförbundet eller i andra kommungemensamma initiativ.  
 
Förstudien syftar till att uppdatera och uppmärksamma kommunernas ansvariga tjänstepersoner och 
politiker om det antagna styrdokumentet. Utifrån förstudiens resultat hoppas vi även kunna identifiera 
om styrdokumentet är i behov av uppdatering.  
 
Mål:  

 En sammanställning av nuläget för kommunernas arbete med offentliga miljö. 
 Via förstudiens genomförande uppmärksamma styrdokumentet Offentlig miljö som konstform 

som alla kommuner har antagit.  
 En sammanställning av identifierade behov av insatser och prioriteringar av framtida 

gemensamma projekt och satsningar. 
 
Innehåll:  
Uppföljningen ska genomföras med hjälp av en extern utredare som genomför intervjuer med 
ansvariga tjänstepersoner och politiker från olika förvaltningar och nämnder i Fyrbodals 14 kommuner. 
Samtalen ska utgå från styrdokumentet Offentlig miljö som konstform och Kultur i Västs verktyg ”Vem 
gör vad?” som består av 30 frågor om en kommuns arbete med den offentliga miljön. Resultatet ska 
presenteras för deltagarna vid seminariet Attraktiva kommuner i Trollhättan 12 november 2019.  
 
Indikatorer: 
14 kommuner deltar i intervjuer inom förstudien 
1 rapport med nuläge och analys 
1 presentation vid seminarium Attraktiva kommuner  
      
 

Jämställdhet, miljö, integration och tillgänglighet 
 
Den offentliga miljön är allas. Det är där vi rör oss och möts, men också där orters identitet 
manifesteras. Här ska alla funktioner samspela och samtidigt skapa trevliga miljöer där vi vill vistas. 
Upplevelsen av det offentliga rummet beror på miljöns utformning i sin helhet, där konst som objekt är 
en faktor bland flera. Kommunernas stads- och samhällsplanering ska alltid ta hänsyn till jämställdhet, 
miljö, integration och tillgänglighet.  
 

 
Syfte  (Ange vad förstudien/analysen syftar till och varför den ska genomföras. Ange till exempel vilka problem som 
det eventuellt efterföljande projektet avser att lösa eller vilka nya möjligheter/metoder som ska utvecklas.) 

 
Se ovan. 
 
 
Gemensamt Fyrbodal  (vilka kommuner kommer ha nytta av förstudien och eventuellt efterföljande projekt?) 
 
Kartläggningen kommer att genomföras i alla 14 kommuner. Resultatet kommer att presenteras vid 
seminariet Attraktiva kommuner, dit tjänstepersoner, politiker, byggherrar, arkitekter och konstnärer 
verksamma i delregionen är inbjudna att delta. Kartläggningen kan, beroende på resultatet, ligga 
till grund för en uppdatering av styrdokumentet Offentlig miljö som konstform och fungera som 
underlag för framtida, gemensamma projekt och satsningar kring den offentliga miljön. 

 
Övrigt  
 
Förstudien är tänkt att genomföras i enlighet med Fyrbodals verksamhetsplan 2019; Mål 6 En aktiv 
och nyskapande kulturregion för alla, Strategi 1 Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och 
kommuners attraktivitet.VG 2020: Prioritering 27 / 4.1.1. Främja en aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla i Västra Götaland. Kulturstrategi: Utveckla kapaciteter  
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5. Kostnader och finansiering  
(Denna mall ska användas för projektets budget) 

Kostnader Totalt 

 Egen personal (lönekostnader inkl sociala avgifter)      

 Externa (köpta) tjänster 150.000

 Resor      

Administration  (tel, porto osv)      

 Marknadsföring (trycksaker osv)      

 Lokalkostnader      

 Övriga kostnader 50.000

Summa kostnader                                                                                                                        200.000
 
 
 
Finansiärer – typ av finansiering Totalt 

 Offentliga finansiärer – likvida medel. (Redovisa samtliga kommuner som medfinansieringar projektet)   

Fyrbodals kommunalförbund Kultur 150.000

Fyrbodals kommunalförbund Strukturbild 50.000

 Total offentlig finansiering         

 Privata finansiärer - likvida medel 

           

           

 Total privat finansiering      

 Summa total finansiering 200.000
 
6. Underskrift 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver 
de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader.  
 
Vidare medger undertecknad enligt 10 § personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i 
ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Fyrbodals kommunalförbunds hantering  av ärendet 
(registrering i diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i information om projektet.  

 
 

      

  
 

      
Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande 

 
 
 
 
 
 
 


