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Sammanfattning  
De kulturella kreativa näringarna (KKN) i Flens kommun visar vilja, energi och kreativitet, en 
kraft att räkna med! 
 
I detta projekt har kulturenheten inom  Barn- utbildnings- och kulturförvaltningen samarbetat 
med näringslivsenheten, under kommunledningsförvaltningen. Projektets huvudfrågan var 
“Hur de kulturella kreativa näringarna i Flens kommun kan utvecklas?”.  
Metoderna har varit: insamling av synpunkter genom en enkät, workshop, intervjuer av 
kommunala tjänstepersoner samt en sammanställning av vad som pågår i kommunens olika 
förvaltningar och bolag som kan beröra kulturaktörer samt kartläggning av platser för kultur. 
 
En mängd av idéer har flödat och en positiv anda har genomsyrat de kontakter 
projektgruppen haft under arbetets gång. Ett stort engagemang och vilja finns både hos 
kulturbransch och i kommunens interna arbete för att utveckla och förbättra. 
 
I denna rapport sammanställs en rad konkreta idéer som ska ta detta projekt vidare till 
aktiviteter som alla leder till just utveckling av de kreativa kulturella näringarna. Ett arbete 
som bland annat innebär att pröva nya arbetssätt med mer strukturerad samverkan internt i 
kommunen. 
 
Rapportens målgrupper är berörda nämnder,  kommunens ledningsgrupp, personer som 
intervjuats samt de kulturaktörer som medverkat. 
 
Den viktigaste rollen kommunen förväntas bidra med är att stötta aktörer på en mängd olika 
sätt. Att oftare och i högre grad bjuda in till samarbeten för att ta vara på kulturaktörers olika 
kompetenser vilket skulle bredda utbudet och öka engagemanget. Men även ett kulturhus i 
Flen önskas som ett kulturellt kunskapsnav och mötesplats för en pulserande kulturkommun.  
 
Genom detta projekt har nu facebooksidan “Kreativa Flen” startats av aktörerna själva och 
ett frivilligt register av kulturaktörer är påbörjat.  

 

Bakgrund 
Flens kommun antog i slutet av 2017 en ny Kulturplan samt en ny Näringslivsstrategi, båda 
gällande tidsperioden 2017-2020. Kulturområdet beskrivs som en nödvändig och viktig del 
av människans och samhällets välbefinnande och utveckling. Flens kulturella profil ska 
tydliggöras. Att samverka och möjliggöra är metoder när planen ska verkställas. Viktiga 
inriktningsmål i planen är exempelvis: Ökad dialog, samverkan, förbättrad service och 
tillgänglighet. Även i Näringslivsstrategin uttrycks samverkan som metod med aktörer i syfte 
att utveckla företagsklimatet och förutsättningar för fler arbetstillfällen och ett hållbart 
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näringsliv. Positiva attityder, ökad attraktivitet,  dynamik och nätverkande är förväntade 
effekter. 
 
Detta projekt där de kulturella kreativa näringarna (KKN-branschen) uppmärksammas är en 
direkt följd av Kulturplanens och Näringslivsstrategins ambition och inriktning. 
KKN-branschen består av aktörer som utövande konstnärer, kreatörer, entreprenörer, 
uppdragsgivare, arrangörer med flera inom områden som; scenkonst,  musik, konst, 
formgivning, litteratur, film, foto, spel, media, museer, platser av kulturhistoriskt intresse. 
Beställare är barn,- utbildnings- och kulturförvaltningen. Projektgruppen bestod av tre 
personer: Inger Zetterström Karlsson, enhetschef kultur, Elisabeth Holmberg, turistinformatör 
samt Johan Eriksson, frilansande journalist, författare och redaktör. 
 
Frågeställningen projektet ska ge svar på är:  
Hur kan de kreativa kulturella näringarna i Flens  kommun utvecklas? 
 
 
Syfte 
Projektet avser att göra en förstudie av förutsättningarna för att skapa nya kontaktytor och 
samarbetsformer för aktörer verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN.) 
 
Mål 

1. Att identifiera kulturbranschens förutsättningar. 
2. Att hitta metoder för branschens utveckling. 
3. Att  tydliggöra kommunens roll för kulturaktörer verksamma i kommunen. 
4. Att undersöka hur kommunens interna samverkan påverkar branschens 

förutsättningar. 
 

Metoder för genomförande 
I genomförandefasen ingick följande aktiviteter: 

● Kartläggning av aktörer. Kulturaktörer letades fram genom egna nätverk, 
Skatteverkets koder för näringsverksamhet och uppsökande av kontakter, tips med 
mera. Dessa kontakter användes för att sprida enkäten via mejl eller per post. 

● Omvärldsbevakning har genomförts där ett antal andra projekt och verksamheter 
presenterats i syfte att inspirera och ge kunskap, se Bilaga 1.  

● Enkät riktad till kommunens kulturaktörer. Ca 200 tillfrågades och 67 svarade. 
● Workshop med kulturaktörer, som uppföljning av enkäten. 
● Intervjuer av 25 kommunala tjänstepersoner. Alla förvaltningar och bolag var 

representerade. De personer som intervjuades valdes utifrån ansvar och funktioner. 
Intervjuerna kartlade de kommunala förvaltningarnas verksamheter som berör 
kulturaktörer samt hur den interna samverkan påverkar branschens förutsättningar.. 
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Resultat 
Nedan beskrivs de resultat som framkom genom enkäter, workshops och intervjuer. 

Resultat enkät 
För att genomföra enkäten krävdes en kartläggning av kulturaktörer som första steg. 
Enkäten och workshop tillfället valdes som metoder för att undersöka de två första 
projektmålen. 
Mål 1: Att identifiera kulturbranschens förutsättningar 
Mål 2. Att hitta metoder för branschens utveckling 
 
Av drygt 200 inbjudna respondenter svarade 67 (cirka 33 procent). Många långa fritextsvar 
tyder på ett starkt engagemang i frågan och en vilja att “göra mer”. Enkätsvaren visade 
tydligt att: 
 
Kulturens förutsättningar är: 

● Behov av nätverk, dialoger och fortsatt samarbete mellan kommunen/aktörer och 
aktörer/aktörer 

● Behov av mötesplatser och ett kulturhus i tätorten med  t ex. företagsplatser, 
utställningsmöjligheter, generationsneutralt och mycket öppet 

 
 Metoder för branschens utveckling: 

● Kommunen som aktiv “möjliggörare” för lokala kreatörer och arrangörer. 
● Gemensam planering och marknadsföring som synliggör kommunens kulturliv bättre. 
● Att tillsammans skapa fler lokalproducerade kulturarrangemang och produktioner 

 
I enkäten fick de tillfrågade även svara på frågan om hur ofta de är i kontakt med 
kommunen, av vilken anledning samt hur de upplever kontakten. De områden som fick mest 
positiva omdömen var tillståndsgivning (livsmedel, skyltning m.m.) samt information och stöd 
rörande företagande. De två som fick lägst förtroende var kommunala bidrag (förenings- 
projektbidrag och liknande) samt kommunens evenemangskaleder och hemsida. 
 
Fritextsvaren lyfter fram samma saker, samt ytterligare ett antal konkreta förslag inom 
särskilda områden se samtliga enkätsvar Bilaga 2 

Resultat workshop  
En av delarna i projektet var att bjuda in aktörer som fått ta del av enkäten till en uppföljande 
workshop som genomfördes den 29 maj. Ett tjugotal personer deltog. Delar av enkätsvaren 
presenterades, lokalfrågor, kommunens roll  och hur nätverket kan hållas levande 
diskuterades. Det som uttalades som prioriterade områden och behov var desamma som 
kom fram i enkätsvaren: 
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Kulturens förutsättningar är: 
● Fler nätverk för att stimulera samverkan.  
● Mötesplatser runt om i kommunen där idéer kan utbytas och samtal fortgå. 
● Ett öppet, tillgängligt kulturhus i Flen -  ett nav att bygga samverkan utifrån. 

 
 Metoder för branschens utveckling: 

● Kommunala stödfunktioner efterfrågades, som att ex samordna och marknadsföra 
evenemang. 

● Anordna informationstillfällen i frågor som berör kulturaktörer..  
● Bjuda in till temadiskussioner och föreläsningar som stimulerar kultursektorn. 
● Bjuda in kulturaktörer till dialog för att skapa möjligheter till delaktighet. 

 
 

En konkret följd av träffarna är den nystartade  facebooksidan “Kreativa Flen”, egna 
dialogmöten samt uppstart av ett frivilligt register som aktörer nu kan ansluta sig till. 
Information flödas till den grupp som fick enkäten. Även nya aktörer kan anmäla sig genom 
facebookgruppen. 
 

Resultat intervjuer  
Intervjuformen valdes som metod för att samla in synpunkter och förslag från tjugofem 
utvalda tjänstepersoner från Flens kommuns förvaltningar och bolag.  De personer som 
intervjuades valdes utifrån ansvar och funktioner. Från barn-, utbildnings- och 
kulturförvaltningen intervjuades 8 personer. Från socialförvaltningen intervjuades 4 
personer, från kommunledningsförvaltningen 7 personer. Från 
samhällsbyggnadsförvaltningen intervjuades 3 personer. Även bolagen intervjuades: 1 
personer från Framtidsbruket, 1 person från Flens kommuns fastighetsbolag samt 1 person 
från Flens bostads AB. Intervjuerna ska svara på mål 3 och mål 4.  
 
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen (BUK) har det formella kulturuppdraget som 
genomförs utifrån kulturpolitiska prioriteringar och inriktningsmål. Men hur kommunens 
kulturklimat upplevs berör alla förvaltningar och bolag på olika sätt och i olika grad. Som 
kulturutövare eller näringsidkare är kommunens ingångar till kulturområdet många. Genom 
intervjuerna kunde en viktigt kartläggning av förvaltningarnas och bolagens verksamhet som 
berör kulturaktörer sammanställts. På så sätt har kommunens roll för kulturbranschen 
tydliggjorts enligt mål 3.  

 
 I intervjuerna ställdes frågor kopplade till de olika målen 
 
Mål 3 Att tydliggöra kommunens roll för kommunens kulturaktörer inom 
KKN-branschen.  

1. Vad genomförs i kommunens regi, i de olika förvaltningarna, gällande kulturområdet? 
2. Hur tillförs mest nytta till kulturbranschen?  
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Nedan följer en sammanfattning av de intervjuades beskrivningar: 
 
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen (BUK) 

- Arrangerar, driver projekt och samverkar inom området Allmänkultur. 
- Driver ett kommunalt konstgalleri. 
- Hanterar kommunens konstinnehav. 
- Arrangerar och samverkar för kultur riktad till barn och unga 
- Arrangerar lovverksamhet för barn och unga. 
- Hantering av föreningsbidrag. 
- Driver folkbibliotek, inkluderat filialverksamhet på fem orter. 
- Bygger skolbibliotek i samverkan med skolan. 
- Bedriver kulturskola i hela kommunen, inklusive “Unga VärldsOrkestern”. 
- Hanterar skapande skola och skolbio. 
- Driver fritidsgårdar på tre orter. 
- Två musikstudios drivs i regi av fritidsgårdarna. 
- Måltidsservice samverkar och bidrar vid evenemang. 
- Barn från fem år till sexton år erbjuds två scenkonstföreställningar per år från 

Scenkonst Sörmland genom avtalet “Sörmlandsmodellen”. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) 

- Skapar möjligheter för kultur genom arbetet med översikts- och detaljplaner för stad 
och landsbygd. 

- Genom anläggning och skötsel av parker, lekplatser, gator och torg ges också 
förutsättningar för kultur. 

- Driver sportarenor och simhall. 
- Hanterar lokal- och föreningsbidrag för kultur och idrottsföreningar. 
- Arrangerar lovverksamhet. 

 
Socialförvaltningen (SOC)  

- Kulturombud arrangerar kulturinslag på äldreboenden och på träffpunkter. 
- Fritidsverksamhet /kulturaktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning 

samordnas genom en halvtidsanställd medarbetare. 
- Dagverksamhet, Violslöjd  
- Körverksamhet (Solstrålarna) 
- Flens Världsorkester är en kulturförening som bedriver verksamhet med stöd från 

Socialförvaltningen, i samverkan med Kulturskolan.  
Andra projekt som bedrivs av Socialförvaltningen är: 

- Kompassen, Språkvän 
- Fler friska år, för ett hälsosamt åldrande / seniorsoffan 
- Fryshusets möjliggörarutbildning - syfte att erbjuda unga vuxna M-powerutbildning för 

att få redskap att arrangera och utveckla idéer med stöd av vuxna “möjliggörare”. 
 
Kommunledningsförvaltningen (KLF)  

- Arbetar med övergripande frågor som ortsutveckling och landsbygdsstrategi. 
- Samordnar kommunövergripande events som Hälsoveckan, Idrottsgalan. 
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- Arbetar för att stärka Flens som varumärke där bemötande och tillgänglighetsfrågor 
är viktiga delar.  

- Lyfter och prioriterar frågor i ledningsgruppen. 
 

Inom Kommunledningsförvaltningen ingår Näringsliv, turism och service som egna 
verksamheter som bidrar med: 

- Nätverksträffar, utbildningar, bygger relationer, möter ofta aktörer. Ca 50% av 
turismens kontakter är kulturaktörer. 

- Service runt lokalbokning och marknadsföring. 
- Erbjuder gratis plats i Evenemangskaledern.  
- Samordningsansvar för Fest i Flen. 
- Samordningsansvar för Bygga-Bomässan 
- Sponsrar kulturaktörer. 
- Ger hög servicenivå, vägleder, informerar, förklarar i kommunens reception och 

växel. 
 
 

Bolagen 
Framtidsbruket  

- Möjliggör förutsättningar och infrastruktur för Bruketområdet där kultur är en av tre 
aspekter. De andra är handel och industri. På området finns konstgalleri och ett 
gjuterimuseum sedan tidigare. 

- En skulpturpark intill den nyanlagda Äventyrsbanan finns på området. 
- Brukets gamla kolhus är arena för Kolhusteaterns sommarproduktioner.  
- En utomhusscen ska byggas. 

 
Flens kommunfastigheter AB, FKAB 

- Iordningställer, planerar, bygger, renoverar kommunala fastigheter och lokaler för 
olika verksamheter. 

 
Flens bostad AB, FBAB 

- Sponsrar kultur, idrott och föreningsliv. 
- Har utsmyckat fasader för en mer “levande” stadskärna. 
- Öppnat en samlingslokal i Salsta där kultursamverkan är möjlig.  

 
 
Sammanfattningar till mål 4’s frågeställningar: 
Mål 4  Att beskriva hur kommunens interna samverkan skulle kunna påverka 
förutsättningarna för kulturbranschen. 

3. När sker systematisk samverkan inom kommunen idag?  
4. Hur kan samarbeten mellan förvaltningar förbättras?  
5. Hur skulle kulturaktörer kunna gynnas om samarbetet internt fungerade bättre? 

 
Under intervjuerna vävdes svaren samman i samtalet inom de tre olika frågeställningarna. 
Det är svårt att återge svar kopplat direkt till varje fråga. Intervjufrågorna som berörde 
kommiúnens interna samverkan, gav en bild av utmaningar, men även åtgärdsförslag för 
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bättre service, tillgänglighet och tydlighet. Nuvarande bidrags- och stödsystem för föreningar 
och näringsidkare berördes och har fått en egen redovisningspunkt nedan. 
 
Sammantaget har intervjuerna gett en hoppfull bild där bättre samordning och samverkan 
kommer att få positiva effekter för alla invånare. Projektets fjärde mål, hur förbättringar av 
samverkan internt påverkar kulturskapare konkret, belystes ur flera olika perspektiv. 
 
Kommunala interna utmaningar och åtgärdsförslag enligt intervjusvaren 
 

● Gemensamma mål för samverkan mellan olika förvaltningar saknas vilket försvårar 
uppföljning och att uppnå effekter. 

● Tydligare struktur behövs där varje förvaltning och bolag beskriver sin roll och sitt 
ansvar utifrån kulturområdet. Vilka kostnader tar respektive förvaltning.  

● Ett gemensamt planeringsarbete med en kommunövergripande kalender där 
evenemang, events, mässor och händelser av betydelse samordnas och planeras in. 
Viktigt för att få igång kommunikationsinsatser i tid. Ta med nyckelfunktioner in i 
gruppen. 

● Förenkla processer i syfte att kommunens grafiska riktlinjer hålls vid liv. 
● Ta fram en digital kommunikationsplattform där kommunen och andra aktörer kan 

chatta, planera och marknadsföra sina events och idéer. 
● Bygga informationskanaler som förstås och kan hanteras av alla invånare utifrån alla 

nya E-tjänster. 
● Gemensamma projekt av större karaktär bör behandlas av kommunens 

ledningsgrupp för att prioriteras. 
● Dialoger och utredningar om behovet av ett kulturhus i Flens tätort har pågått i 

många år; inför nuvarande Kulturplan, i utredningarna om ett “Geddamuseum”, 2015 
och i den påföljande utredningen om ett “Geddamuseum/Kulturhus”, 2016. Trots 
starkt stöd, saknas uppdrag och beslut. 

● När samverkansprojekt initieras och innehåll skapas, måste överenskommelser och 
fördelning av kostnader göras tidigt för att undvika “bollande” mellan förvaltningar. 

● Interna processer vid samverkan runt detaljplaner behöver förenklas. 
● Tidigt, redan  i planeringsstadiet av projektidéer, samverka med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, för att se över möjligheter utifrån det som är 
lagstadgat och planlagt. 

 
 
Utmaningar och förslag gällande nuvarande föreningsbidrag 
 
I intervjusvaren har även nuvarande bidragssystem kommenterats och utvecklingsområden 
har identifierats. 
 

● Potten för de årliga verksamhetsbidragen till kulturföreningar är för låg - räcker ej då 
fler föreningar söker. Bör höjas för att skapa långsiktighet och ge en tryggare bas till 
den ideella sektorn. 
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● Stort behov av nya riktlinjer och ett rättvisare system för stöd, stimulans och bidrag till 
näringsidkare inom kulturområdet behöver utvecklas av kommunens 
näringslivsenhet.  

● Återinföra Kulturmiljonen och Föreningsmiljonen med tydliga kriterier, i syfte att 
simulera kulturaktörer, föreningar och näringsidkare med utvecklingsmedel för 
nytänkande, samarbeten, marknadsföring, med mera.  

● Bidrag och stöd måste vara rättvisa och villkoren ska vara transparenta. 

Slutsatser 
Alla vi som bor, verkar och  lever vår liv i Flens kommun vill med stolthet kunna säga att i 
Flen finns möjligheter att utvecklas. Här finns framtiden. I de resultat som kommit fram i detta 
projekt finns mycket positiv kraft och vilja att förbättra förutsättningarna för just detta.  
 
Projektets huvudfråga “Hur kan de kulturella kreativa näringarna i Flens kommun utvecklas” 
har fått många svar utifrån olika perspektiv. 
 
Viljan att samverka är stor och återkommer som en av de viktigaste åtgärderna för att 
förbättra allt. Samverka i nätverk, samverka internt i kommunen för att prioritera bättre och 
öka kunskapen om olika processer, samverka runt planering och kommunikation i syfte att 
synliggöra kulturlivet och dess aktörer. 
 
För att driva kulturen framåt och att få till de önskvärda mötesplatserna visar resultaten att 
Flen behöver ett kulturhus. Det vill säga en fysisk mötesplats som utgångspunkt för att 
stärka och utveckla hela kommunens kulturliv. I studien om vad ett Kulturhus i Flen (Jenny 
Gedda/Nina Øverli 2016) skulle kunna bidra med, lyfts flera effekter fram som även denna 
rapport visar till exempel: 

● behov av mötesplatser med låga trösklar och hög tillgänglighet 
● fungera som ett nav men med fler lokala mötesplatser runt om i kommunen. 
● samarbeta för delaktighet, vara en samarbetspart, stödja kommunens eldsjälar 
● bygga verksamheten utifrån långsiktighet  
● synliggöra det som görs från olika verksamheter 

 
Att skapa långsiktiga villkor och stödsystem som ger både föreningar och andra kulturaktörer 
en stabil grund är en framtidsfråga. Likaså att se kulturbranschen som en tillgång och kraft 
för att få Flens kommun att lyfta. I det politiska strategidokumentet “Färdplan Flen”  har 
kulturområdet tagit större plats utifrån att Kulturplanen antogs av kommunfullmäktige hösten 
2017. Alla som bor och besöker Flens kommun ska märka av den tydliga kulturprofilen”. 
“Flen ska utvecklas till en plats för kultur”.Om detta ska bli verklighet krävs satsningar på 
området. Resurser till att utföra kulturplanens intentioner, resurser till föreningsliv och 
kulturaktörer samt fortsatt utveckling av de viktiga mötesplatserna. 
 
I och med att denna rapport presenteras lämnas också över ett ansvar till de olika 
förvaltningarna och bolagen att i kommande planer formulera vilka samarbeten och insatser 
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som ska genomföras för att att uppnå resultat genom aktiviteter, informationsinsatser, 
dialoger, samverkansprojekt.  
  

Förslag på fortsatt arbete 
● Att varje förvaltning och kommunala bolag  ger exempel på samverkansområden 

som skulle gynna kultursektorn samt den egna verksamheten.  
● Att respektive förvaltningschef/vd tar med dessa samverkansidéer till 

ledningsgruppen och att dialog och prioriteringar där tar vid. 
● Genomföra fler gemensamma presidier för att vitalisera kulturpolitiken, och 

genomföra prioriteringar. 
● Under senhösten 2018 starta en arbetsgrupp med nyckelpersoner från alla 

förvaltningar, projekt och bolag för samplanering av aktiviteter, event, mässor och 
övergripande händelser. Syftet är att skapa en gemensam kalender som även blir 
basen för de kommunala kommunikationsinsatserna internt.  

● Diskutera sätt att även dela kalendern med externa aktörer i syfte att få till ett levande 
planeringsverktyg för hela kommunen. 

● Skapa former för regelbundna dialoger med kommunens kulturaktörer, både idéell 
sektor och näringsliv för att lyfta in branschens kunskap och engagemang för ett 
bättre Flen.  

● Skapa förutsättningar för mer lokalt producerad kultur.  
● Att under 2019 tillsätta en arbetsgrupp där kulturaktörer ingår för att fortsätta utveckla 

och förverkliga tankarna om ett Kulturhus i Flens tätort. 
● Renodla bidragen, tydliggöra villkoren, höja bidragspotten för kulturbidrag och 

kommunicera förändringarna.  
● Att nya riktlinjer för stöd och bidrag till näringsidkare inom kulturområdet tas fram av 

Näringslivsenheten. 
● Återuppliva Centrumgruppen för positiv utveckling av kulturlivet i Flens stad som en 

av flera aktiviteter för ett tryggare Flen. 
● Projektet har lett till att människor har mötts och idéer fötts.  Facebookgruppen 

Kreativa Flen har startats. Även möjligheten att ingå i ett Kulturaktörsregister. 
Förslagsvis ett i framtiden kommundrivet “företagarregister” för näringsidkare inom 
kultursektorn.  
Mer info finns via länken:  

https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=a02e823b77b4b3b33b84b2e97&id=a75eb27705 
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https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=a02e823b77b4b3b33b84b2e97&id=a75eb27705


 

Spridning av resultatet 
Flens hemsida 
Tidningen Glimten, oktobernumret 
Artikel till E-kuriren 
Information via mejl till alla deltagare; kulturaktörer och kommuntjänstepersoner. 
Länk i sociala medier samt på nätverkets egen sida “Kreativa Flen” 
Rapport på Barn-, utbildnings och kulturnämnden 4/10 2018. 
Rapport på Kommunstyrelsens sammanträde 8/10 2018. 
Bjuda in berörda kulturaktörer till en dialog om resultaten och fortsättningen. 
 
Bilagor 

1. Omvärldsbevakning - länkar 
2. Enkätsvar  
3. Enkätsvar, fritextsvar 
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Bilaga 1: 

Referenser & omvärld 
Inspirerande exempel och liknande projekt från andra delar av landet: 
 
ADA, Västra Götaland 
Creative Cluster Borås 
Gummifabriken, Värnamo 
Bryggeriet, Nyköping 
Drömfabriken Stallarholmen 
Transit, Stockholm 
Trosabygdens kulturråd 
Subtopia, Botkyrka 
Strängnäs Business Park 
Göteborgs lagerhus 
Transit Sthlm 
Lokstallet Gnesta 
Vår lokal Gnesta 
Bryggeriet Nyköping 
Drömfabriken Stallarholmen 
Trosa kulturråd 
Kulturrådet om KKN 
Tillväxtverket om KKN 
EU-kommissionen CCI:s 
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http://www.adasweden.se/om-ada/vad-gor-ada/
https://creativecluster.se/
http://www.adasweden.se/om-ada/vad-gor-ada/
https://gummifabriken.nu/om-oss/
http://www.bryggerietskultur.se/
http://www.dromfabriken.net/
http://transitsthlm.se/
http://kulturitrosa.nu/
https://www.subtopia.se/om-subtopia/
http://www.strangnas.se/sv/arbete_foretagande/StrangnasBusinessPark/
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_lagerhus
http://transitsthlm.se/
http://www.sagolikasormland.se/kingsofendstation/lokstallet.4.7f55480a14cdb33b56a1981.html
https://www.varlokal.se/
http://www.bryggerietskultur.se/
http://www.dromfabriken.net/
http://kulturitrosa.nu/
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Kulturella-och-kreativa-naringar/
https://tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativa-naringar.html
https://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries_en

