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Välkomna/presentationsrunda
Ny i Styrgruppen är Ante Jankovic, som är sektionschef på
Regional utveckling, och ansvarar för området Attraktivitet och
livsmiljö i Jönköpings län. Han är också tillförordnad chef för
kultur och utveckling inom region Jönköpings län.
Han efterträder Jörgen Lindvall i styrgruppen.
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Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar gicks igenom.
Syftet handlingsplan 2020
Förtydligade hur vi tänkte angående syftet i handlingsplanen.
Andra satsen under syftet ändrades och blir slutligen:
- Utveckla infrastruktur för att öka förutsättningarna för
tillgänglighet av länets offentliga- och fria kulturliv.
Exempel visades också från Östergötlands läns kulturplan 20202023, att begreppet kulturell infrastruktur finns med och
förklaring vad som menas;
Skapa förutsättningar som gör att kultur når alla oavsett bostadsort och
socioekonomiska faktorer
Stimulera samverkansformer, arbeta för regional spridning och
stärka strukturer som underlättar tillgång och deltagande
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Konferensen
Samtal fördes för att förklara mer tydligt vad som låg till grund
för att inte genomföra vår tänkta konferens mot barn och unga
2020.
Länsöverskridande nätverk för Kulturchefer
Ante Jankovic deltar i detta nätverk i sin roll som tillförordnad
chef för Kultur och utveckling.
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Edward Eklöf
Edward, som arbetar som kyrkomusiker - körledare, berättade
inspirerande om sin resa i musiken och olika kör-sammanhang.
Han är anställd i Gräshagskyrkan, Svenska kyrkan.
Startade upp kören NOVA 2013. Denna kör var tänkt för barn i
mellanstadie-åldern men har utvecklats till även för de som går i
högstadiet. Idag är de ca 30 deltagare.
Nova är ett latinskt ort och betyder stjärna och ny.
Ledord för honom i sitt arbete är Innovativ och Integration. Här
handlar det om att integrera barn – unga – vuxna.
Vi vuxna står för erfarenhet och trygghet och de unga står för
nytänkande. Vi behöver varandra för att nå något större.
Strävar efter delaktighet i sitt arbete så långt det går.
Nytt begrepp ”Hälsosamt kulturbeteende”
Kören NOVA har samarbetet med till exempel Jönköpings teater,
Kulturhuset Spira, Konserthuset Uddevalla och Konserthuset
Jönköping.
Exempel på projekt;
Hör min röst
Hopp – klimatveckan
FUNK(Folkhälsoenkät Ung Kultur) – kören tittar på resultaten
och utifrån dem gör någon sceniskt framträdande. Ungdomarna
visade stort intresse av resultaten och de valde depression. Detta
ledde till deras egenproducerade sceniska förställning ”Insidan ut”
Finns det intresse för Smålands musik och teater att starta en
ungdomskör?
Ivar Hildeman tar med sig frågan.
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Forskningssammanställning Kultur och Hälsa
WHO
WHO har gjort en sammanställning av 3000 studier som visar på
Kulturens positiva inverkan på Hälsan.
Eftersom tiden blev knapp gjordes en kort beskrivning av
helheten. Mötet beslutade att denna punkt tas upp vid nästa
styrgruppsmöte i mars 2020.
Bildspelet bifogas med mötesanteckningarna.
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Nationella nätverket Kultur och hälsa
Paula informerade från den nationella nätverksträffen Kultur och
Hälsa. Nätverket ser att det är av stor vikt att frågan kommer upp
på nationell nivå och finns med som uppdrag inom SKR och/eller
Folkhälsomyndigheten. För att uppnå detta föreslogs att
respektive region/kommun tar upp frågan med sina berörda chefer
och politiker genom att de lyfter frågan i sina nationella forum.
Frågan ställdes vid styrgruppens möte vilka vägar som finns i
Jönköpings län.
Ante Jankovic är deltagare i Regionsamverkan i Sydsverige
(Blekinge, Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping och Kalmar)
och Jesper Ekberg är deltagare i Kunskapsråd Hälsa och
rehabilitering i sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköpings,
Östergötlands och Kalmar län).
De kommer att lyfta frågan i dessa sammanhang.
Kulturrådet representeras i nätverket men saknar i dagsläget
konkret Kultur och Hälsa-uppdrag. På nätverket diskuterades om
det skulle kunna finnas representanter även från andra nationella
parter.
Möjligheten att starta en ny temagrupp, Kultur och hälsa, inom
HFS (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) diskuterades också på
nätverket. Förberedande möte har genomförts men inget beslut är
taget.
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Nästa möte 2 mars 2020
Till nästa möte kommer vi mer grundligt gå igenom WHO:s
framtagna sammanställning av genomförda studier inom området
kultur och hälsa.
På agendan står också att påbörja processen att ta fram
Jönköpings läns kulturplan.
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Nästkommande möten
Måndag 2 mars klockan 14 – 16, Regionens hus
Måndag 4 maj klockan 14 – 16, Regionens hus

Vid anteckningarna Birgitta Ekeberg

