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Slutrapport för kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015

Diarienummer: 23-2016
Verksamhetens namn:
NAV — Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Postadress:
Koncernavdelning
kultur
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Göteborg:
Rosenlundsplatsen 2

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se/kultur

E-post:
regionenshus.vanersborg@vgregion.se
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Till innehavare av kulturstrategiskt uppdrag (KSU) 2013-2015

Ni tillhör de verksamheter som hade kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015.
Nu är det dags för en slutrapport av uppdraget, se bifogad mall.
Ni kan med fördel utgå ifrån och komplettera delredovisningen av uppdraget 2014-2015. Även slutrapporten ska utgå ifrån de mål och indikatorer som formulerades i ert uppdrag. Lämpligen görs detta genom att en
kort sammanfattning av vad som gjorts och vilka resultat som uppnåtts.
Dessutom vill vi att ni gör en bedömning av måluppfyllelse och beskriver
eventuella avvikelser. Slutrapporten ska även innehålla en ekonomisk
redovisning som visar hur beviljade medel har använts.
Slutrapporten skickas till regionenshus.vanersborg@vgregion.se senast
den 15 mars 2016. Det är viktigt att ni anger diarienummer 23-2016 när ni
skickar in er slutrapport.
Har ni frågor kring redovisningen är ni välkomna att höra av er.

Med vänlig hälsning

Ylva Gustafsson
Regionutvecklare
E-post:
ylva.l.gustafsson@vgregion.se
Telefon:
010-441 33 13
Eira Högforsen
Regionutvecklare
E-post:
eira.hogforsen@vgregion.se
Telefon:
010-441 33 12
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A. Kortfattad sammanfattning och avvikelser
NAV har under perioden 2013-2015 tagit tydliga steg mot att bli en viktig aktör inom
kulturarvsområdet och den ideella sektorn i Västra Götaland. NAV har nu
omfattande och nära kontakter med en rad aktörer som Hembygdsförbunden,
Innovatum, Västarvet m.fl. Under perioden har NAV blivit en del av Hembygds Väst
samt tagit plats i Styrgruppen för Industrimuseum Västra Götaland.
Dessa sammanhang har gett nya förutsättningar för NAVs verksamhet och inneburit
att föreningen kunnat medverka i fler aktiviteter och drivit ett antal projekt.
Under perioden har det också skett en stark ökning av medlemmar i NAV vilket
innebär att NAV nu representera flertalet arbetslivsmuseer i regionen.

B. Ekonomisk redovisning
Se bilagda resultat- och balansrapporter för 2013, 2014 och 2015.
I 2015 års handlingar ingår även intäkter och kostnader för projekten ”Ideell kraft”
(100 000 SEK) och ”Asylsökande” (50 000 SEK).
Anm
2015 års balans- och resultatrapport är preliminär. Fastställelse sker vid kommande
årsmöte.

C. Måluppfyllelse
Se även redovisning i ”Uppföljning KSU NAV 2013-14” (bilaga) för de olika målen
med tillhörande indikatorer.

Mål 1
Verksamheten ska ta fram och genomföra en plan för att etablera arbetslivsmuseer
som ett sammanhållet besöksmål och en upplevelseplats för industrisamhällets
historia i Västra Götaland.
Indikatorer
a) Beskriv hur arbetet med att genomföra planen har gått till.
De redovisade aktiviteterna har fortsatt under 2015. Antalet medlemar ökade.
Inkomna enkätsvar från tidigare redovisad enkät har analyserats och kommer att
vara underlag i en föreningskonferens under 2016.
NAV har medverkat i utvecklingsarbetet med och samverkan kring Industrimuseum
Västra Götaland. Inom denna samverkan finns nu bättre möjligheter för att
synliggöra berättelser, upplevelser och arbetslivsmuseerna som besöksmål.
NAV genomförde under 2014-15 tillsammans med Coompanion två kurser med
temat Framtidens förening. Detta är ett koncept som syftar till att utveckla
föreningsarbete på olika sätt anpassat till de behov deltagande föreningar har. 6
föreningar deltog i två kurser, en i Skaraborg och en i Fyrbodal, med 4-5
kurstillfällen. De medverkande föreningarna var mycket positiva till aktiviteten och
det finns anledning att försöka fortsätta detta arbete.
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Mål 2
Verksamheten ska synliggöra arbetslivsmuseerna i Västra Götaland.
Indikatorer
a) Beskriv hur NAV har kommunicerat och synliggjort arbetslivsmuseerna under
uppdragsperioden.
Utgivning av NAV-kartan har fortsatt. Den är ett viktigt verktyg för att kommunicera
arbetslivsmuseerna till besökare och intressenter samt på olika arenor.
Arbetslivsmuseernas dag arrangerades 2015 för andra gången i samarbete med
Innovatum. Dagen har till syfte att locka nya besökare och sprida information om
arbetslivsmuseerna men är också ett sätt för att stärka kontakterna mellan
arbetslivsmuseerna.
Under 2015 har NAV i samarbete med Innovatum och Hembygdsförbunden arrangerat fyra lokala konferenser för ideell kraft. Totalt har cirka 140 personer deltagit. 46
olika föreningar har varit representerade. Kontakter har skapats mellan ideella
föreningar och kommunala politiker/tjänstemän. Projektet gav många positiva
erfarenheter och möjligheter som nu håller på att bearbetas vidare med.
Separat rapport kommer inom kort.
Genom extra stöd från regionen har asylsökande i olika grupper kunnat besöka
några arbetslivsmuseer.
Totalt har cirka 160 personer genomfört besök.
Se separat tidigare inlämnad rapport.
b) beskriv hur deltagandet vid olika mässarrangemang har sett ut under uppdragsperioden.
Under 2015 har NAV medverkat både på TUR-mässan och Bokmässan.
c) Beskriv hur samarbetet med andra regionala aktörer har sett ut under
uppdragsperioden.
Under 2015 har samarbetet med de olika Hembygdsförbunden i Västra Götaland
stärkts genom återkommande möten. Nätverket ”Hembygd Väst” har bildats.
Planer finns att tillsammans med Hembygdsförbunden fira deras 100-årsjubileum
under 2016 i en jubileumsmässa.
Genom samverkan kring Industrimuseum Västra Götaland och deltagande i
styrgrupp och arbetsgrupper har kontakterna stärkts med de offentliga regionala
aktörerna inom samverkan.
d) Beskriv hur samarbetet på nationell nivå med ArbetSam och andra verksamheter
ar sett ut under uppdragsperioden.
Kontakter med ArbetSam och övriga nämnda föreningar har fortsatt.
Skånes Hembygdsförbund tillsammans med regionala representanter från Skåne
har under två dagar varit på besök för att utbyta erfarenheter.
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Mål 3
Verksamheten ska verka för kompetensöverföring.
Indikatorer
a) Redovisa antal deltagare vid de arrangemang i NAV:s regi som genomförts under
perioden.
Cirka 160 asylsökande personer har genomfört besök på olika arbetslivsmuseer.
Arbetslivsmuseernas dag hade cirka 1000 besökare.
På de ideella kraftseminarierna har medverkat cirka 140 personer.
b) Beskriv hur NAV medverkat till att kunskap överförs mellan generationer.
Kompetensväxling, NAV har levererat föreningar och stöd.
De fortsatta aktiviteterna har fortsatt under 2015.
NAV har också varit medarrangörer i kompetensväxlingsaktiviteter, se rapport från
Innovatum om kompetensväxlingsprojekt 2015.
c) Beskriv hur NAV medverkat till att erfarenheter och specialistkompetenser kan
utbytas, och utvecklas genom möten, kurser och dagligt arbete.
De fortsatta aktiviteterna har fortsatt under 2015. Detta är ett område där NAV inte
nått lika långt som det var tänkt. Kontakter med IVA-Väst har utvecklats och
kontakter tagit med Chalmers och andra aktörer men det har inte lett till några mer
omfattande aktiviteter.
Inom lokala föreningar pågår detta arbete kontinuerligt.

D. Framgångsfaktorer
Mycket bra samarbete med Innovatum.
Nya arenor för samverkan, Hembygd väst och Industrimuseum Västra Götaland.
Goda kontakter med representanter från Regionen.
Fler medlemsföreningar.

E. Svårigheter
Svårt att finna disponibel tid och möjlighet att deltaga i alla de regionala sammanhang som
kan vara betydelsefulla för ena eller andra parten.
Svårt att finna rätta kontaktytor mot universitetet och högskolor.

F. Reflektioner/övriga kommentarer
NAV har sedan november 2015 en kanslifunktion i Vara för att underlätta
och stärka föreningsarbetet.
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Kontaktuppgifter, uppgiftslämnare
Namn

Einar Brodin

Funktion

Vice ordförande

Telefon

0705-30 77 79

E-post

Einar.brodin@telia.com

Postadress

Långdansen 5, 436 69 Mölndal

Bilagor
Resultat och balansrapporter för 2013, 2014 och 2015
Uppföljning KSU NAV 2013-14

