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Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2017-10-27 kl. 10.00 - 12.00

Plats:

Regionens hus, Sal F

Närvarande:

Mazar Alijevski
Ola Bengtsson
Paula Bergman
Laila Bradling
Birgitta Ekeberg
Tomy Eklöf
Lars Johansson
Lena Larking
Jörgen Lindvall
Irene Oscarsson

Ej närvarande:

Sergei Muchin
Micael Edblom
Jesper Ekberg
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Välkommen
Välkommen Irene Oscarsson till styrgruppen!
Irene representerar Jönköpings läns hembygdsförbund.
Ett välkommen till Mazar Alijevski, ersättare för Johan Gärskog!
Föregående mötesanteckningar gicks igenom.
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Ersättare för deltagare i styrgruppen
Till dagens möte har de flesta deltagarna utsett ersättare vid
frånvaro. Ordinarie deltagare ansvarar för att ersättaren får ta del
av aktuella handlingar.
Saknar ersättare från Micael Edblom och Sergei Muchin. Laila
meddelar efter den 8/11.

3

Artikel
Artikeln redigerades på sittande möte.
Vem skriver under artikeln? Ska det vara ett namn kopplat till den
organisation man företräder eller bara organisationen?
Artikeln redigeras utifrån de ändringar som gjordes på mötet samt
förslag på underskrift av artikeln.
….inom området kultur för jämlik hälsa och vård..
Denna formulering ifrågasattes och förslag är att inte ha med det.
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Beslut: Birgitta och Paula får i uppdrag att slutföra mötets förslag
på redigering av artikel som sedan bifogas mötesanteckningarna.
Det görs en kort avstämning på nästa möte den 4/12.
Artikeln släpps i samband med konferensen den 28/2.
4

Konferens Kultur för hälsa
Upplägg och innehåll för dagen:
Upplägget redovisades och godkändes med förslag om att flytta
summeringen av dagen till innan Suzanne Axells föreläsning.

Budget/finansiering
Utgifter:
- Plenarföreläsare Suzanne Axell
25 000 kr (+ moms, avdragsgillt för regionen) + resekostnader
uppskattas till 1500 kr = 26 500 kr.
- Lokalkostnader på Gummifabriken ca 8 000 kr (Väntar
på exakt kostnad från Lars Alkner)
26 500 kr + 8 000 kr = ca 34 500 kr
Intäkter:
- Biljettköp beräknat på 50 personer á 50 kronor = 2 500 kr
(I dagsläget vet vi inte hur många platser det blir över, förrän
efter anmälningar till konferensen)

- Deltagaravgiften 200 kr/person. Maten kostar
180 kr/person och det blir 20 kr utöver beräknat på
200 personer = 4 000 kr
- Ansökan på 10 000 kr till Region Jönköpings läns övergripande
medel.
2 500 kr + 4 000 kr + 10 000 kr = 16 500 kr
Sammantaget är det ca 18 000 kr som inte är finansierat.
Förslag att folkhälsan tar detta överskjutande belopp.
Beslut: Lars och Jesper gör en gemensam ansökan till
regionledningen angående de 10 000 kronor.
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Beslut: Summeringen av dagen flyttas fram innan Suzanne Axells
föreläsning. Tar med detta till arbetsgruppens möte den 21/11.

Workshop/seminarium
Ett schema på förslag på de olika workshopparna redovisades. Ett
fåtal av seminarier/workshopar är ej klara.
I de 5 olika spåren så har vi fått återbud inom integrationsspåret.
Ersättningsförslag till integrationsspåret:
Rag 2 Rug textil, ansvarig Gunilla Hjelm
Irene Oscarsson tar kontakt med ansvarig.
Projekt Smedbyn Musik/konst
Mazar Alijevski tar kontakt med ansvarig.
Barn och unga-spåret:
Förslag Poetry slam
Laila Bradling tar kontakt med ansvarig.

Beslut: Programmet ska vara färdigt till 4/12, när styrgruppen har
möte.
Beslut: Erbjuda plats för posters på konferensen. Styrgruppens
ledamöter informerar aktuella utställare om möjligheten.

Flyer
Två synpunkter kom fram angående flyern.
1) För att även civilsamhället ska uppleva att konferensen är riktat
till dem kom ett förslag upp att ändra texten.
Konferensen Kultur för hälsa riktar sig till:
- dig som är engagerad i arbetet med barn, äldre, personer med
funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård och integration.
- dig dom är beslutsfattare och politiker
2) Förslag att sätta Styrgruppen före Värnamo kommun som
arrangör av konferensen:
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Arrangör för konferensen är Styrgrupp Kultur för hälsa; Region
Jönköpings län, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns
bildningsförbund, Jönköpings läns arkivförbund, Jönköpings läns
hembygdsförbund och kommunerna i Jönköpings län i samverkan
med Värnamo kommun.
5

Kulturprogram
Hur ser modellen ut?
Hur bygger vi hållbara strukturer?
För att få lite mer input kommer ansvarig för kulturprogrammen i
Region Uppsala till vår nästa träff med styrgruppen.
Hon kommer att beskriva deras upplägg och verksamhet och vi har
möjlighet att ställa frågor.
På tidigare möte har vi lyft fram att deras modell i många delar
kan vara lämplig för oss i Jönköpings län.
Viktigt att vi förankrar på alla plan om kulturprogrammen för att
kulturaktörerna tas emot på ett bra sätt och kan utföra sitt uppdrag
på ett professionellt sätt.
Micael Edblom har fått klartecken från Storgrupp sjukvård om att
vi kan komma och informera om vårt arbete framöver.
(Storgrupp sjukvård är en mötesplats för ledningen av Region Jönköpings län och alla
verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården i länet, totalt cirka 90 personer.)

Med tanke på att få ut information, skissa på hållbara strukturer
och får fram program så är det rimligt i tid att komma igång med
verksamhet hösten 2018.
Vi måste ha med kommunperspektivet och tänka
finansieringsmodell där kommunerna bidrar med finansiering till
kulturprogrammen inom äldreomsorgen. Olika strategier för
förankring med kommunerna diskuterades: strategigrupp äldre,
ReKo, kommunal utveckling?
Inkommit förslag på program inom äldreomsorgen redovisades.
Upplägget på programmet är att två musiker gör tre besök på
aktuellt äldreboende vid tre tillfällen, vilka syftar till att lyfta de
boendes minnen för att tillsammans lägga ihop minnen med musik
till sånger. Förslag på kostnad för fyra boenden med tre besök var,
inklusive utvärdering 50 000 kronor.
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Då kultur och utveckling, SMoT och Jönköpings läns museum står
för kulturprogram i piloten gav Paula förslag på att denna kostnad
skulle kunna belasta Folkhälsans konto för kultur för hälsa.
Inget beslut togs däremot om detta. Urval av slutgiltiga program
hänvisades till arbetsgruppen.
Arbetsgruppen kommer att stöta och blöta frågeställningar för att
få till det praktiska och hur vi på bästa sätt få till hållbara
strukturer.
Kristina Ögren som är kommunikatör på Regional utveckling kan
vara oss behjälpliga i att utforma vårt informationsmaterial.
Beslut: Birgitta är sammankallande till träff med arbetsgrupp där
SMoT, Jönköpings läns museum och Kultur och utveckling är
representerade.
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Samverkan med länets kulturchefsnätverk
Ola Bengtsson redovisade för hur de i kulturchefsnätverket tagit
upp om styrgruppens arbete.
Kulturkartläggningen har vi bara fått in från 2 av länets 13
kommuner. Ser att detta nätverk är viktigt för samverkan med
kommunerna i länet.
Nästa träff med kulturchefsnätverket är den 30/1. För att få ut
information om vad styrgruppen gör kontinuerligt så kan ett
förslag vara att det alltid finns med som en punkt på deras
dagordning.
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Återkoppling till regiondirektör
Innan styrgruppen bildades togs beslut av Agneta Jansmyr att
återkoppling till regiondirektören ska göras 1-2 ggr/termin om
styrgruppen arbete.
I beslutet ligger att återkopplingen ska göras av hälso- och
sjukvårdsdirektören tillsammans med direktören för Utbildning
och kultur. På mötet diskuterades om Micael Edblom skulle kunna
ersätta Mats Bojestig i denna återkoppling och att även Jesper
Ekberg skulle delta vid mötet för återkoppling.
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Beslut: Beslut i denna fråga tas vid nästa styrgruppsmöte.
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Strategisk planering budget 2018
Denna punkt sätts på dagordingen till nästa möte den 4/12.
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Övriga frågor
- Up with people
Denna punkt sätts upp på dagordningen till nästa möte den 4/12.

10

Kommande möten
4/12 Regionens hus sal F, kl. 14.00 – 16.00
2018
31/1 Regionens hus sal F, kl. 14.00 – 16.00
27/3 Regionens hus sal C, kl. 14.00 – 16.00
15/5 Regionens hus sal C, kl. 14.00 – 16.00

Vid tangentbordet,
Birgitta Ekeberg

