
 
 
 
 

Bakgrund 
Ange bakgrunden till varför ni vill genomföra detta projekt. 

I Markaryds kommun vilar ansvaret för kultur- och föreningsverksamheten 
i stor utsträckning på de ideella kulturbärande organisationerna: 
kulturföreningar, studieförbund, idrottsföreningar m fl.  

De kommunala bidragen till kultur- och föreningsverksamheten är för-
hållandevis små. 

Behovet av samverkan, samordning och utveckling är därför centralt för 
att kunna erbjuda ett variationsrikt och kvalitativt utbud av kultur-
upplevelser i alla delar av kommunen – geografisk norr såväl som söder. 

Konsumtionen och utövandet av kultur sker idag till stor del inom en liten 
grupp kulturintresserade kommuninvånare. För att utöka intresset och 
integrera nya grupper av deltagare och publik krävs nytänkande. 

Vidare finns det ett behov av kulturella mötesplatser - kreativa arenor - 
för såväl vuxen som ung. 

Även arrangörsledet behöver stärkas och utvecklas i Markaryds kommun. 

Kommunens kulturarv och historia behöver lyftas fram för såväl 
kommunens egna invånare som för turister som besöker kommunen. 
Hembygdsvården och hembygdsföreningarnas roll och verksamhet är i 
detta sammanhang central.  

Det finns ett behov av att ”fånga platsens själ” - visa och marknadsföra 
det unika. Både de materiella och personella resurserna behöver därför 
förstärkas på detta område. 

Att få fler ungdomar att intressera sig för och engagera sig i kultur- och 
föreningslivet är en förutsättning för att skapa återväxt och trygga en 
positiv utveckling på kulturområdet och i föreningslivet i ett framtids-
perspektiv. 

Förstudie ”Open Minds” 

För att undersöka intresset och förutsättningarna för att skapa och 
utveckla nya samverkansformer och modeller för ett utökat kulturutbud 
beviljade Leader Linné stöd till en förstudie. Förstudien genomfördes i 
början av år 2012 och resultatet redovisades i en slutrapport-
slutredovisning 2012-03-28 . 
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Förstudien och kartläggningen ”Open Minds” visade på både ett stort 
intresse och förutsättning för att gå vidare i ett större gränsöverskridande 
projekt. 

Förstudien resulterade också i att ett större nätverk än tidigare skapades 
och fler samarbetspartners visade intresse av att delta i ett uppföljande 
och mer omfattande projekt jämfört med vad projektplanen för förstudien 
förutsåg. 

Formerna/modellen för och det konkreta innehållet i ett uppföljande mer 
omfattande projektet började ta form, vilket resulterade i förslag till ett 
flertal olika delprojekt. 

Förstudien pekade på ett behov av kompetensutveckling samt kultur- och 
föreningslivets betydelse för miljö och en hållbar utveckling b l a vad 
gäller kulturarv och kulturminnesvård. 

Förstudien ledde till nya spännande möten och kreativa samtal – något 
som får ses som ett viktigt mervärde.  

Ett samstämmigt önskemål om kontinuerligt återkommande möten och 
kulturdialoger framfördes. Den sociala sammanhållningen bland deltagar-
na har därmed stärkts. 

Förstudien ”Open Minds” resulterade i ett stort antal förslag till delprojekt, 
vilka kortfattat beskrivs under punkten 12 i slutrapporten. 

Förstudien berörde direkt eller indirekt 32 lokala föreningar och organisa-
tioner. Det stora intresset och goda förutsättningarna för att utveckla 
kultur- och föreningslivet genom nya samverkansformer, modeller och 
nätverk låg till grund för projektplanen 120430 som bygger på de förslag 
till delprojekt som förstudien resulterat i och som löper under en längre 
tidsperiod. 

Med stöd av verksamhetsansvarig på Leader Linné och utgångspunkt i 
förstudien sammanställdes en projektbeskrivning och projektansökan över 
ett större projekt ”Open Minds” med projektperioden 120601-140601. 
Projektansökan lämnades in 120430. 

I slutet av maj månad ställde sig styrelsen för Leader Linné positiv till 
projektansökan men – mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget 
– rekommenderade styrelsen projektägaren att prioritera bland de olika 
delprojekten och återkomma med en reviderad projektansökan i augusti 
månad för beslut i september månad. 
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Vid ett sammanträde 120618 med Annika Nilsson – verksamhetsledare för 
Leader Linné – diskuterades mot bakgrund av styrelsens beslut hur 
projektet fortsättningsvis skulle hanteras. 

Det konstaterades, att utformningen av och innehållet i projektansökan 
var intressant samt uppfyllde Leader Linnés krav och mål. Anledningen till 
att projektet inte beviljades som helhet var att Leader Linnés medel 
började ta slut. 

Vidare diskuterades en möjlig medfinansiering via Regionförbundet Södra 
Småland. Annika Nilsson tog på sig ansvaret att undersöka denna 
möjlighet. 

Mot bakgrund av mötet 120618 har föreliggande reviderade projektansö-
kan och projektplan sammanställts. De faktiska kostnaderna och beräkna-
de resurserna uppgår till en tredjedel jämfört med den ursprungliga pro-
jektansökan 120430. 

Den reviderade projektansökan omfattar följande delprojekt – beskrivna i 
projektplanen 2012-04-30: 

Delprojekt D 1.1  D 1.2  D 1.3  D 2.1  D 2.2  D 2.3  D 2.4  D 2.5  D 4.0   

D 5.1  D 5.2  D 11.1 
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