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Plats:

Webbmöte

Närvarande:

Staffan Aspegren
Paula Bergman
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Tomy Eklöv
Åsa Eklund
Inger Gustafsson
Ante Jankovic
Ann Lund
Sergei Muchin
Kari Ruokola
Carl Johan Stillström
Annika Veith
Frånvarande:
Mazar Alijevski – ersättare Kari Ruokola
Irene Oskarsson – ersättare Carl Johan Stillström
Gäst - Ida Davidsson JONK!Scenkonst
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Välkomna
Presentationsrunda genomfördes.
Sergei Muchin slutar sitt arbete på Jönköpings läns museum och tillika
platsen i styrgruppen. Efterträdare som chef på JKPG läns museum blir
Johan Gärskog. Sergei kommer att informera Johan om vårt arbete i
styrgruppen samt att tillfråga honom att vara med i styrgruppen.
TACK Sergei för vad du har bidragit med i styrgruppen!

2

Föregående minnesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom.
Förfrågan om deltagande i styrgruppen har gått till riksteatern där vi
inväntar svar.
Annika informerade om att konferensdagen Naturen och Kulturen – vår
tids hälsorum i Växjö förlöpte på ett positivt sätt, men hade färre
deltagare än förväntat p.g.a. corona pandemin.
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Ordförande för Styrgruppen Kultur för hälsa/
Styrgruppens handlingsplan kopplat till strategiska
ledningssammanhang/ Budgetplanering
Ordförande och vice ordförande:
Jesper Ekberg och Ante Jankovic kommer fr.o.m. hösten 2020 att dela
på ordförandeskapet i styrgruppen.
Det finns flera strategiska ledningssammanhang som styrgruppens
handlingsplan kan kopplas till;
 Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län
 Regionala kulturplanen
 Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Budgetplanering:
Vinsten med att lyfta in området Kultur för hälsa i RUSEN lyftes under
mötet. Då tydliggörs styrgruppens aktiviteter och finns naturligt med
som en del i RUSENS budgetplanering. Därmed tydliggörs området
och budgeten synliggörs i både ANA-nämnden och Folkhälsa och
sjukvårdsnämnden.
Ett förslag till uppdrag inför nästa styrgruppsmöte är att utkast på hur
styrgruppens handlingsplan kan kopplas till de tre olika strategierna/
handlingsplanerna.
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Lägesbeskrivning regional kulturplan och
regional utvecklingsstrategi-RUS (2020-2035)
Regional kulturplan
Ante informerade hur läget är gällande utvärdering och framtagande av
den nya regionala kulturplanen. Det skulle påbörjas en utvärdering av
den nuvarande regionala kulturplanen men det lutar mot att befintlig
kulturplan gäller. ANA-nämnden kommer att ta beslut inom kort.
Bakgrunden är att corona försvårat/förhindrat arbetet.
Revideringen av liggande regional kulturplan är framskjuten 1 år och
2022 tas förmodligen beslut om en ny kulturplan.
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Hur ser det ut i det lokala kulturplansarbetet?
Åsa, Mullsjö kommun, informerade att de har tagit fram en plan 2019
som gäller för 2020.
Kari, Jönköpings kommun, informerade om att ett antal dialoger med
aktörer har genomförts, men inte så många som det brukar. Kulturforum
kunde genomföras innan corona-restriktioner.
Även revideringen av Handlingsplanen Tillsammans för jämlik hälsa
och ett bra liv i Jönköpings län skjuts upp till 2021 p.g.a. corona så
också Regionsamverkan syd, där 6 regioner och län ingår.
Regional utvecklingsstrategi RUS
Den regionala utvecklingsstrategin sträcker sig till 2035.
Utvecklingsstrategin är uppdelad sex strategiområden:
Hållbar region, Attraktiv region, Tillgänglig region, Smart region,
Kompetent region och Global region.
Varje strategiområde har delstrategier med kopplade handlingsplaner
till. Arbetet har påbörjats med att ta fram handlingsplaner till respektive
strategiområde. Dessa handlingsplaner gäller i fyra år.
Ett arbete pågår med att ta fram en ledningsstruktur för RUSEN
tillsammans med kommuner och Länsstyrelsen. När ledningsstrukturen
är klar tydliggörs finansieringen kopplat till aktiviteter. Viktigt att
införliva befintliga strukturer och nätverk som är tvärprofessionella i
arbetet och inte skapa nya.
Ser att det är viktigt att styrgruppen Kultur för hälsa är representerat i
detta arbete för att få en koppling till RUS:en. Exempel på befintliga
strukturer/grupper är Styrgrupp Kultur för hälsa med handlingsplan.
Beslut: Mötet i september introduceras vi mer ingående i vad RUSEN
innehåller och workshoppar för att se vilka ingångar vi ser som
relevanta för vårt arbete att haka på. Till workshoppen kommer ett
förberett underlag tas fram.
Ansvar Ante och Jesper.
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Gäst Ida Davidsson – JONK! Scenkonst
Inbjuden gäst - Ida Davidsson från JONK! Scenkonst.
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JONK! Scenkonst startade 2014 och är från och med 2018 en ideell
kulturförening som finansieras av Region Jönköpings län och
Kulturrådet. Inriktningen är mot barn och unga. JONK! Scenkonst
presenterar nationella och internationella gästspel med samtida cirkus,
dans och teater i Jönköpings län
Ida har en bakgrund som intensivvårdssjuksköterska. Hon har träffat
olika publikgrupper även inom vården.
Föreställning Molnhoppet
Hon berättade om Föreställningen Molnhoppet som handlar om
akrobaten Olle Saloranta Strandberg som bröt nacken under en av sina
föreställningar 2007 och är nu tillbaka med en föreläsning.
Molnhoppet är en djupdykning i den kreativa processen och om
förändrade perspektiv och är ett möte med en fantastisk berättelse där
ett livsöde utmanas och skrivs om. Ett hopp rakt ut bland molnen…..
Föreställningen är ca 30 minuter – Olle vill med föreställning tacka och
skapa samtal utifrån ett patientperspektiv och ett vårdperspektiv.
Målgrupp: akutvårdspersonal(intensivvård, ambulans) och
rehabiliteringspersonal.
Ida vill höra om det kan vara intressant att genomföra denna
föreställning på Länssjukhuset Ryhov. JONK! Scenkonst genomför sina
föreställningar i medfinansiering, som kan vara att hitta en lokal att vara
i.
Klicka på länk för att få mer information om föreställningen https://via.tt.se/pressmeddelande/olle-brot-nacken-pa-scen---star-nu-pa-samma-scenmed-sin-berattelse?publisherId=3036952&releaseId=3249911

Kontaktuppgifter till Ida Davidsson jonk_idadavidsson@outlook.com
Beslut: Ann Lund fick i uppdrag att skicka en förfrågan till direktören
för rehabilitering och psykiatri, Micael Edblom, om det kan finnas
intresse för att genomföra denna föreställning inom verksamheten.
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Regionala medel för corona-insatser och kultur
Ante informerade om att det finns nationella medel för corona-insatser
och kultur.
Sergei informerade om att Jönköpings läns museum inte tappat så
mycket intäkter, lite i shopen.
Frilansarna kulturaktörer har tappat mycket.
Det finns ekonomiska medel att söka från kulturrådet för intäktsbortfall
senast 31/5. Gäller om förställningar har ställts in.
Finns inga medel att söka från kommunerna.
Vandalorum och SMOT har ett intäktsbortfall på 6 miljoner,
Vandalorum har satt upp nya utställningar men fått ställa in.
Gäller även skolvisningar som blivit inställda.
KKN-kreativa konstnärliga näringar har en löneväxling upp till 70%.
Politiskt beslut att genomföra en digital musikfestival efter sommaren
och kan då få bidrag upp till 500 000 kronor.
Kan denna musikfestival streamas och tillgängliggöras för till exempel
äldreboenden? Kan festivalen vara en kickoff till något…..
Kan kommuner få stöd nationellt? Fria kulturlivet....
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Inventering av tillgång till trådlöst nätverk på
kommunernas äldreboenden
Kommunal utveckling har genomfört en kartläggning hur utbyggt de
trådlösa nätverken är på kommunernas äldreboende i Jönköpings län.
För att de boende ska kunna tillgodogöra sig det utbudet, som till
exempel kulturutbudet som finns, måste det finnas trådlöst nätverk.
Denna kartläggning har visat behov av att utveckla WiFi på
äldreboenden. En annan grupp är seniorer i eget boende, här finns också
ett stort behov.
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Övriga frågor/information
Musiken berör utan att smitta
Birgitta informerade om att Eva Bojner Horwitz, professor i
musik och hälsa, skrivit en artikel om att Musiken berör utan att
smitta. Speciellt nu i Corona-tider kan musiken användas på
sjukhus till patienter men även till seniorer på äldreboenden för
att lugna. Anhöriga får inte vara där på grund av sjukdomens
smittsamma karaktär och personalen är upptagen att ge akut vård.
Men även vård- och omsorgspersonal behöver stöd eftersom svåra
beslut måste tas och det i sin tur kan leda till hög grad av
moraliskt stress. Läs hela artikeln och sprid den i era nätverk!
https://www.kmh.se/forskning/forskningsprojekt/musiken-beror-utan-attsmitta.html
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Nästa möte
22 september klockan 08.30 - 12.00
Workshop – Regionala kulturplanen
Klubbhusgatan 13 i Regional utvecklings lokaler

Vid anteckningarna

Birgitta Ekeberg

