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Vårliga hälsningar från Bild och form, Region Dalarna 
Solen skiner och det snöar lite om vart annat men nu är det ändå vår, härligt! Och här kommer ett 

nyhetsbrev som vi hoppas ska ge information och inspiration. Vi har flera arrangemang, samtal, 

webbinarier med mera på gång och vi har en ny vikarierande medarbetare fram till november, 

Andreas Sandberg. Han presenteras lite mer ingående längre ner i nyhetsbrevet. 

Sist i nyhetsbrevet som en bilaga, för att enkelt kunna separeras från övrig info, ligger en lista på 

länkar till Coronarelaterad information från myndigheter, intresseorganisationer, Region Dalarna mfl. 

Vi har skickat ut den tidigare men tyvärr har den i allra högsta grad fortfarande aktuell. 

 

Ny medarbetare på Bild och form Dalarna 
Andreas Sandberg började i mars och är vikarierande bild- och formkonsulent tom november. Han 

kommer främst arbeta inom konstområdet bla med att främja de professionella produktionsplatser 

som finns i länet. Andreas som är uppväxt i Österå utanför Falun är vid sidan av sitt uppdrag som 

bild- och formkonsulent, verksam konstnär. Han är utbildad vid Gerlesborgsskolan i Stockholm och 

Akademin Valand i Göteborg och inriktar sig framför allt på assemblage och skulptur i metall och trä. 

Andreas har också en examen i ekonomi från Södertörns högskola, Konstfack och KTH med 

orientering mot konst och design. 

Kontaktuppgifter till Andreas: peterandreas.sandberg@regiondalarna.se  
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Särskild utlysning: Tillfälligt stöd till professionella 

produktionsplatser inom bild- och formområdet 
Nu utlyser vi ett tillfälligt stöd ska ge en chans till återhämtning och en skjuts framåt för 

verksamheter efter en lång pandemiperiod. Vi ser även att behovet att träffas för kreativa möten 

inom bild- och formområdet ökar i takt med att pandemin blir allt långvarigare. Det är en satsning 

som finansieras genom extra medel från Statens kulturråd som fördelats ut till regionerna med 

anledning av covid-19. 

Stödet ges till professionella produktionsplatser och verkstäder som drivs av sammanslutningar av 

yrkesverksamma inom bild- och formområdet (konst, design, arkitektur, konsthantverk, illustration 

mm). Dalarna har flera befintliga verkstäder som kan söka stödet, vi kan även ge produktionsplatser 

av temporär karaktär ett stöd. En förutsättning för tilldelning av stödet är att flera yrkesverksamma 

utövare inom bild och form samverkar om produktionsplatsen och att produktionsplatsen har sin 

geografiska hemvist i Dalarna samt att den är öppen för yrkesutövande bosatta i och utanför Dalarna. 

Observera att även produktionsplatser som är utomhus, produktionsplatser utan fast lokal men med 

tex gemensam maskinpark och verktyg samt temporära produktionsplatser kan söka. 

Produktionsplatsen ska följa eventuella restriktioner kopplat till Covid 19. 

Ansökningsperioden är 22 mars tom 6 april, beslut lämnas 14 april. 

Mer information finns i bifogad PDF samt på Regions Dalarnas hemsida: 

https://www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/sarskilda-utlysningar/Stod-for-

professionella-produktionsplatser/ 

Länk till ansökan: 

https://dalarna.visionflow.com/SupportCenter.do?supportCenter=0upsTGjHLNVcav21JK3w 
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Samtidskonstens framtid i 

Dalarna 
Som vi berättat om tidigare kommer 

samtidskonsten i länet vara i fokus i en serie 

konstpolitiska samtal nu i vår. Med stöd av Statens 

konstråd bjuds konstaktörer, politiker, 

tjänstepersoner och representanter för konstlivet in 

att gemensamt reflektera om samtidskonstens 

förutsättningar och möjligheter i samtid och 

framtid. Statens konstråd står för processledning 

och liknande processer har tidigare genomförts i 

både Sörmlands, Gävleborgs, Örebro och Hallands 

län. Syftet är att stärka samtidskonsten i länet. Det 

första samtalet genomfördes fredagen den 12 mars 

med ca 40 deltagare. Responsen var positiv från de 

som deltog, att det kändes väl genomfört och 

angeläget. Kommande samtal kommer att ske den 

13 april och den 18 maj. Det är möjligt att anmäla 

sig till båda eller bara en av dessa dagar. Anmälan 

sker via denna länk: 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=135825, och bifogat till nyhetsbrevet finns även en 

inbjudan i PDF-format som ni gärna får sprida! 

Statens konstråd är en nationell myndighet vars främsta uppgift är att arbeta med konst i offentliga 

miljöer och i förlängningen de demokratiska samtal som det innebär och kräver. 

www.statenskonstrad.se/ 

 

 

Statliga inköp av konst 
Statens konstråd och Moderna Museet blivit tilldelade 25 miljoner vardera att köpa in konst för 

under 2021. Satsningen är ett regeringsuppdrag som syftar till att stötta det svenska konstlivet under 

coronakrisen. Vi på Region Dalarna samt övriga regioner i landet har blivit tillfrågade om att 

samverka med dem i detta. Med anledning av det kommer vi längre fram i vår och sommar öppna en 

öppen utlysning, open call, där yrkesverksamma konstnärer kommer att kunna skicka in sina 

portfolios varav ett urval kommer att ske och visas för Statens konstråd samt Moderna Museet. Vi 

kommer att komma ut med mer information om detta. Det är även möjligt att fram till den 30 april 

föreslå inköp direkt till Moderna museet. Även Statens konstråd har tagit emot förslag fram till den 5 

mars. Mer information om dessa medel och hur Statens konstråd och Moderna Museet förhåller sig 

till detta går att läsa i länkar nedan. 

Statens konstråd: https://statenskonstrad.se/om-oss/vara-uppdrag/coronasamlingen/ 

Moderna Museet: https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/2021/03/15/svenska-forvarv-

2021/ 
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Save the date, 26 maj!  

Ett hållbart samhälle genom design, 

så funkar det! 
Den 26 maj bjuder vi in till ett eftermiddagswebbinarium om 

designens roll i politikområdet gestaltad livsmiljö. Fokus ligger på 

exempel och metoder som kommuner kan använda sig av i arbetet 

med gestaltad livsmiljö och närbesläktade arbets- och 

utvecklingsområden som tex platsutveckling och KKN, kreativa och 

kulturella näringar. Webbinariet är en samverkan mellan Region 

Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, SVID, Svensk Form och Svenska 

Designsällskapet. Mer information kommer att komma och i väntan 

på det kan ni spara datumet och höra av er till 

emelie.lilja@regiondalarna.se om ni har frågor. 

 

 

 

 

Makten över materialet!  

Fredag 21 maj anordnar Svenska Vävakademin det tredje 

symposiet i serien ”Rum för Textil konst” på temat Makten över 

materialet. Vilka är möjligheterna och utmaningarna med att 

utgå från materialet i den konstnärliga processen? Vad innebär 

materialbaserad konst? Hur ser tillgången på material ut idag? 

Dagen innehåller även en fördjupning kring förvaltning och vård 

av textil konst i offentlig miljö. Symposiet som är kostnadsfritt 

sänds digitalt från Alice Lund Textiliers ateljé i Borlänge. Se 

bifogad inbjudan. Anmälan görs på: 

www.svenskavavakademin.se 

 

 

 

 

Förkonferens samtidskonstdagarna, 21-22 april 
Samtidskonstdagarna är en konferens om samtidskonst som arrangeras av Statens konstråd en gång 

om året. Tema för i år är konst och demokrati. För den som är intresserad av att vara med och mejsla 

fram årets samtidskonstdagar så är det möjligt att göra det via Statens konstråds förkonferens och 

via samtidskonstdagarnas facebookgrupp. Mer information om det finns här: 

https://statenskonstrad.se/events/forkonferens-samtidskonstdagarna-2021/ 

Årets samtidskonstdagar kommer att var 20-23 oktober. 
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MU och BUS med mera 
När yrkesverksamma inom kulturområdet anlitas och/eller material som de äger rättigheter till 

används så finns det bra och tydliga rekommendationer att utgå från. I samband med pandemin har 

dessutom mycket verksamhet flyttat ut på nätet. Det är en situation som vi inte riktigt varit helt 

förberedda på. Hur ska en utställning på internet arvoderas? Är det enligt MU-avtalet, 

utställningsersättning, eller BUS, bilupphovsrätt? Och vad är rekommendationen för ersättning vid 

skapande skola? Hur kan ett avtal se ut? I länkarna nedan finns mycket bra information att få både 

för uppdragsgivare och uppdragstagare! 

Länk till information om Mu-avtalet: https://www.kulturradet.se/om-oss/mu-avtalet/ 

Länk till information om BUS: https://bildupphovsratt.se/ 

Länk till information om arvodering för olika uppdrag mm: 

https://klys.se/arvodesrekommendationer/ 

 

 

Bokgåva till alla nyfödda barn i Dalarna i år tack vare 

Språkslingan Dalarna 
Under våren får all kommuner i Dalarna möjligheten att börja 

dela ut en regional gåvobok till nyfödda barn. Det är tack vare 

Språkslingan Dalarna som drivs av Länsbibliotek Dalarna i 

samverkan med flera parter i länet, där samtliga arbetar för att 

lyfta barns språkutveckling som en viktig strategisk fråga. All 

forskning som finns på det här området visar att små barn som 

blir regelbundet lästa för får ett enormt språkligt försprång. 

Sedan tidigare finns samarbeten mellan bibliotek och 

barnhälsovård (BHV) i flera av länets kommuner, där BHV-

sjuksköterskorna överlämnar ett presentkort till barnets 

vårdnadshavare som i sin tur får hämta ut en bok på 

kommunens bibliotek. Den regionala bokgåvan är tänkt som ett 

komplement till den kommunala, med målet att nå alla nyfödda barn i länet.  

Mer information om språkslingan: https://www.regiondalarna.se/plus/kultur/lansbibliotek-

dalarna/verksamhet/lasframjande/sprakslingan-dalarna/ 
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Bidrag att söka från Kulturrådet 
 

 Konstnärliga produktionsplatser 

Statens kulturråd har utvecklat sitt stöd till konstnärliga produktionsplatser. Det är nu möjligt 

att söka för bidrag för kostnader som är kopplade till den konstnärliga produktionsplatsens 

verkstads- och produktionsresurser, till exempel utrustning för att framställa konstverk. 

Bidrag kan också sökas för kostnader för utvecklingsarbete och kunskapsöverföring i form av 

seminarier, föredrag, workshops och liknande.  

Ansökningsperiod är 19 augusti till 16 september 2021. 

Mer information finns på Kulturrådets hemsida: https://www.kulturradet.se/sok-

bidrag/vara-bidrag/konstnarliga-produktionsplatser/ 

 Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bildkonst, form och konsthantverk 

Ansökningsperiod är 19 augusti till 16 september 2021. 

Mer information finns på Kulturrådets hemsida: https://www.kulturradet.se/sok-

bidrag/vara-bidrag/verksamhetsbidrag-till-utstallningsarrangorer-inom-bild-och-formkonst/ 

 Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk 

Ansökningsperiod är 19 augusti till 16 september 2021. 

Mer information finns på Kulturrådets hemsida: https://www.kulturradet.se/sok-

bidrag/vara-bidrag/projektbidrag-bildkonst-form-och-konsthantverk/ 

 Främjandeorganisationer inom bildkonst, form och konsthantverk 

Ansökningsperiod är 16 september till 14 oktober 2021. 

Mer information finns på Kulturrådets hemsida: https://www.kulturradet.se/sok-

bidrag/vara-bidrag/framjandeorganisationer-inom-bild-och-formkonst/ 

 Verksamhetsbidrag till konsthantverk 

Ansökningsperiod är 16 september till 14 oktober 2021. 

Mer information finns på Kulturrådets hemsida: https://www.kulturradet.se/sok-

bidrag/vara-bidrag/verksamhetsbidrag-till-konsthantverk/ 

 

Kulturrådets alla bidrag 

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/ 
 

Aktuella bidrag och residens från Konstnärsnämnden 
 

 Utlandsresidens Helsingfors 2021  9 mar - 30 mar 2021 

 Assistentstipendium   26 apr - 26 maj 2021 

 Internationellt utbyte och resebidrag 26 feb - 2 juni 2021 

 Utlandsresidens Bangalore 2022  10 mars - 2 juni 2021 

 Utlandsresidens Jingdezhen 2022  10 mars - 2 juni 2021 

 Projektbidrag   6 aug - 9 sep 2021 

 Internationellt utbyte och resebidrag 3 juni - 15 sep 2021 

 Arbetsstipendium   15 okt - 16 nov 2021 

 Internationellt utbyte och resebidrag 16 sep - 2 dec 2021 

Alla stipendier bidrag att söka från Konstnärsnämnden 

https://www.konstnarsnamnden.se/Stipendier  
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Tips! 

Konferenser, utställningar, nya rapporter mm 

 

25 mars kl 10-11 

Coompanion 

Launching Your Music, Arts & Culture Startup! 

https://coompanion.se/alla-event/launching-

your-music-arts-culture-startup/ 

 

26 mars kl. 9-10  

Coompanion 

Kreatörer & kooperation – med kulturminister 

Amanda Lind 

https://coompanion.se/alla-event/kreatorer-

kooperation-med-kulturminister-amanda-lind/ 

 

21-22 april  

Statens Konstråd 

Förkonferens samtidskonstdagarna 

https://statenskonstrad.se/events/forkonfere

ns-samtidskonstdagarna-2021/ 

 

20-21 maj 

Riksantikvarieämbetet  

Färgforum 

Tema: ”Otraditionellt” måleri 

https://www.raa.se/evenemang-och-

upplevelser/fargforum/fargforum-2021/ 

21 maj kl. 13–16.30 

Svenska Vävakademin 

Rum för Textil konst 

Makten över materialet! 

www.svenskavavakademin.se 

 

26 maj 

Region Dalarna m.fl 

Ett hållbart samhälle genom design, så funkar 

det! Om designens roll i gestaltad livsmiljö. 

Mer info kommer! 

Kontakt: emelie.lilja@regiondalarna.se 

 

27-30 maj 

Southern Sweden Design Days 

https://southernswedendesigndays.com/sv 

 

1 juni 

Statens konstråd 

Minne och framtid – Breddat berättande för 

offentlig konst 

https://statenskonstrad.se/events/minne-och-

framtid-breddat-berattande-for-offentlig-

konst/ 

 

 

Virtuellt samiskt arkitekturbibliotek 

https://gumpi.space/sv 

 

Slutrapportering av regeringsuppdrag om hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras 

när staten bygger. 

https://statenskonstrad.se/nytt-metodstod-ska-fa-fler-att-anvanda-enprocentsregeln/ 

 

Riksantikvarieämbetet, Branschforum för konsthantering: https://www.raa.se/evenemang-och-

upplevelser/vara-andra-seminarier-och-konferenser/branschforum-for-konsthantering/ 

 

För dig som arbetar med Gestaltad livsmiljö har ArkDes nu samlat (alla) verktyg som de ansvariga 

myndigheterna hittills publicerat. 

https://arkdes.se/digitala-verktyg-inom-gestaltad-livsmiljo/ 

 

I höstas kom en uppföljning av politiken för Gestaltad livsmiljö 2020. Den finns att läsa och hämta 

här: https://arkdes.se/med-manniskan-i-fokus/ 
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peterandreas.sandberg@regiondalarna.se 
 

Camilla Nyman 
Bild- och formkonsulent 
camilla.nyman@regiondalarna.se 
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Utställningar i Dalarna 

OBS! Just nu råder beslut om skärpta allmänna råd i Dalarnas län för att bromsa smittspridningen av 

Covid 19. Tänk på att följa rådande restriktioner samt att det kan vara förändrade öppettider. 

 

@bestfriendsshowroom (Gammelvägen 16 Falun) 

20 mars – 17 april 

Marie Carlsson 

www.instagram.com/bestfriendsshowroom/ 

 

Galleri Svarta Gran, Borlänge 

20 mars – 22 maj 2021 

Klara Kayser - 

DAY NIGHT NIGHT DAY 

https://www.svartagran.com/utstaumlllningar.html 

 

Rättviks kulturhus 

27 mars – 30 maj 

Utställningen Gnosis  

Koppargrafik – etsning och torrnål av Magnus Hedman 

https://rattvikskulturhus.se/web/arena/konsthall 

 

Monika Wennergren måleri och grafik 

27 mars – 24 april 

Öppet i ateljén varje lördag från kl. 12.00, Järnvägsgatan 27, Orsa 

Förbokning krävs via sms eller telefon 070-253 25 83 

https://www.visitdalarna.se/monika-wennergren-maleri-och-grafik 

 

Galleri Hörnan, Falun 

22 april – 31 maj 

Ida Rödén 

https://www.falun.se/gora--uppleva/kultur/museer-och-konst/galleri-hornan.html 

 

Konst runt Siljan 

13 – 16 maj 

https://www.konstruntsiljan.se/ 

 

Avesta Art 

15 maj – 12 september 

RE: AVESTA ART 

https://verket.se/avestaart-temasida/ 

 

Dalarna Art Trail 

Sommarutställningar från flera aktörer  

https://www.dalarnaarttrail.se/ 

 

Skicka gärna in information och tips till oss om utställningar och dyl!  
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Kontaktuppgifter och utskick 

Vi har skickat detta till just dig eftersom vi har uppgift om att du som tjänsteperson, politiker, 

arrangör eller yrkesverksam inom bild- och formområdet har nytta av denna information. Meddela 

oss om du inte längre vill ha information av den här typen från Bild och form, Region Dalarna eller om 

du har någon kollega som vi ska lägga till i vår kontaktlista. För att kunna nå dig med dessa utskick 

har vi din e-postadress registrerad i vårt system. Dina personuppgifter blir aldrig tillgängliga för tredje 

part. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Uppgifterna sparas så 

länge du vill få våra utskick.  

 

Äldre nyhetsbrev finns publicerade Bild och forms hemsida: 

https://www.regiondalarna.se/plus/kultur/bild-och-form-dalarna/ 

 

Vänligaste hälsningar bild- och formkonsulenterna 

Emelie Lilja emelie.lilja@regiondalarna.se 

Andreas Sandberg peterandreas.sandberg@regiondalarna.se 

Camilla Nyman camilla.nyman@regiondalarna.se (tjänstledig tom sista maj) 
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Coronarelaterad info 
Stöd och information med anledning av Coronaviruset Covid-19 

 

Samlad information från Region Dalarna, bla det stöd som finns för kulturutövare mfl 

https://www.regiondalarna.se/verksamhet/kultur-och-bildning/stod-till-kulturutovare-vars-

verksamhet-paverkas-av-covid-19/ 

Samlad information från Länsstyrelsen med bla länkar till olika myndigheter om kan ge stöd och 

information 

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/samhalle/krisberedskap/information-om-

coronaviruset.html#0 

 

 

Både kulturföreningar, enskilda konstnärer och företag, inte minst inom KKN (kulturella och kreativa 

näringar), har fått olika typer av problem till följd av Coronaviruset Covid-19. Regeringen, riksdagen 

och de statliga myndigheterna har tagit fram flera olika åtgärder för att underlätta för dem. Här följer 

en lista med länkar med mer information.  

Länk till Regeringens sida ang Corona, här finns även många länkar vidare till t ex myndigheter: 

www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/ 

Länk till Riksdagens information om deras arbete ang Corona: 

www.riksdagen.se/sv/riksdagens-arbete-med-anledning-av-corona/ 

Samlad krisinformation från flera myndigheter 

https://www.krisinformation.se/ 

Länk till Skattemyndighetens samlade information om olika stöd, anstånd och dyl till föreningar, 

företag och offentlig verksamhet: 

www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledninga

vcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html 

Länk till Försäkringskassans samlade information om Corona: 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/ 

Länk till Tillväxtverket ang information och stöd med anledning av Corona: 

www.tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen.html 

Verksamts samlade information till företag pga Corona: 

www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset 

 

Specifika kulturmyndigheter och kulturorganisationers samlade information till kulturaktörer, 

yrkesverksamma inom bild och form och kultur generell m fl.  

Kulturrådet: www.kulturradet.se/ 

Statens Konstråd: www.statenskonstrad.se/ 

Konstnärsnämnden: www.konstnarsnamnden.se/ 

Nämnden för hemslöjdsfrågor: www.nfh.se/ 

KRO: www.kro.se/ 

KLYS: http://www.klys.se/ 

Konstnärsguiden (Konstnärsnämnden): https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden 

Svensk Form: http://svenskform.se/medlemskap/tips-rad-i-coronakrisen/ 
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