MÖTESANTECKNINGAR

1(5)

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2018-08-30 klockan 14.00 - 16.00

Plats:

Sal C, Regionens hus

Närvarande:

Paula Bergman
Jesper Ekberg
Åsa Eklund
Tomy Eklöv
Inger Gustafsson
Lena Larking
Jörgen Lindvall
Sergei Muchin
Irene Oskarsson
Annika Veith

Adjungerande

Per-Åke Wennerberg

Ej närvarande:

Mazar Alijevski - ingen ersättare
Micael Edblom - ersättare Annika Veith
Birgitta Ekeberg - ersättare Paula Bergman
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Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar gås igenom och läggs till
handlingarna

2

Ersättare i styrgruppen
I Mullsjö kommun är det för närvarande många vakanser så det är
svårt att hitta en lämplig ersättare i kommunen för kommande
termin. För att säkra att kommunrepresentanter är representerade
vid styrgruppens möten är ett förslag att kulturchef i annan
kommun också skulle kunna vara ersättare.
Sedan tidigare har det fastslagits att ersättare i kommunen kan
vara chef från (äldre)socialförvaltningen eller barn- och
utbildningsförvaltningen.
För att hålla samtliga kulturchefer i länet underrättade om
styrgruppens möten skickar styrgruppens kommunrepresentant ut
till kulturchefsnätverket. En punkt om kultur och hälsa/
styrgruppen finns också med som informationspunkt på
nätverkets möten.
Beslut
Åsa Ekman tar upp frågan om ersättare vid nästa nätverksträff för
kultur- och fritidschefer i september.
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Åsa Ekman förmedlar styrgruppens mötesanteckningar till länets
kulturchefer under 2018.
3

Nuläge budgetprocess
Inga besked ännu om det finns avsatta medel för kultur och hälsa i
kommande budget. Förhandlingar pågår i nämnder och presidier.
I november föreslår nuvarande Regionstyrelse budget för 2019.
Då nya regionstyrelsen är installerad tar den beslut om förslag till
budget ska antas eller inte.
Styrgruppen meddelas via mejl så fort vi får kännedom om hur
våra frågor finns med i budgetförslag för 2019.
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Handlingsplan 2019
Styrgruppen hade i läxa sedan mötet den 15 maj, att fundera över
verksamhet för handlingsplan 2019. Utkast till handlingsplan
2019 presenterades, bilaga 1. Om det kommer att finnas avsatta
medel i budget för Kultur för hälsa 2019 är fortfarande är oklart.
Vid mötet lyftes att 2019 bör bli sista handlingsplanen som
genomförs utan extra avsatta medel. Även vinsten med att
representanter från länets olika kulturinstitutioner, ideella
sektorn/civilsamhället och hälso- och sjukvården lyftes som
värdefullt oberoende av extra avsatta medel.
Utkast på handlingsplan 2019 diskuterades men inget beslut
fattades. Beslut om handlingsplan tas vid kommande möte.
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Redovisning av piloten Kulturprogram äldreomsorgen
En pilot har genomförts under våren 2018 på äldreboenden i fyra
kommuner i länet; Sävsjö, Nässjö, Värnamo och Jönköping.
Musikerna Per-Åke Wennerberg (sång, dragspel, piano) och
Martina Stenman (sång, gitarr, flöjt) har varit vid tre tillfällen på
varje boende. Bifogar upplägg, bilaga 2.
Erfarenheter: Kulturprogrammet har varit uppskattat och
bemötandet har varit bra från personalen förutom i Nässjö där
personalen inte alls deltagit som det var tänkt. Erfarenheter från
piloten är också att det tar mer tid än planerat och att det är
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mycket viktigt med förberedelse ute på äldreboendena. Trots
kontakt innan besöken funkade det inte alltid ute på plats.
Mycket tid och arbete har lagts ner. Per-Åke och Martina har
utifrån framkomna minnen komponerat en visa på varje ställe
(alla framtagna visor biläggs i mp3format). Men belöningen är att
se de boendes ansiktsuttryck då de känner igen sina minnen. Vissa
boenden har också inspirerats till utökat arbete med de boendes
minnen.
Exempel från piloten är Vivan 95 år i Stockaryd som skrivit egna
texter som blivit en visa. I Stockaryd var två personal närvarande
och följde också upp idéerna under veckorna. Detta äldreboende
har agerat precis som tanken är.
Smakprov från komponerade visor spelades upp på mötet.

Konsert på Spira: Per-Åke presenterade en idé om att samla alla
komponerade visor baserade på äldres minnen och ge en
”Minneskonsert” tillsammans med symfonietten på Spira, dit alla
boenden i länets bjuds in att lyssna. Underlaget till denna skulle
samlas in under ett antal år för att kunna ge underlag till en
konsert.
Pilotens kostnad var 50 000kr inklusive utvärdering och resor.
För att kunna genomföra liknande kulturprogram (innefattande tre
besök enligt modell i bilaga 2) i framtiden är kostnaden runt 13
500 kr per äldreboende exklusive resekostnader.
Styrgruppen var enig om att presenterat kulturprogram med
återkommande besök som bygger på de boendes minnen, är något
som kan rekommenderas. I dagsläget finns inga medel avsatta i
budget för kulturprogram så inga beslut kunde tas för att fortsatt
erbjuda kulturprogrammen i länet. Styrgruppen måste avvakta
kommande budget.
Birgitta, Paula och Eva har haft samtal med Per-Åke tillsammans
med Ann Lundh från kommunal utveckling, som har kontakt med
kommunernas äldreomsorg. Även hon tyckte att upplägget var bra
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men informerade oss om att få äldreboende i länet i dagsläget har
möjlighet att betala det som kulturprogrammet skulle kosta.
Bidragansökningar diskuterades som alternativ. Samansökan med
Hälsohögskolan diskuterades. Ann skulle ta med sig frågan till
möte då gemensam ansökan skulle diskuteras.
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Nuläge piloten Kulturprogram Hälso-och sjukvården
Lena Larking redovisade nuläget. Nästan alla kliniker har skickat
in sina önskemål om kulturprogram. Majoriteten har beställt
program från SMoTs utbud. Slutdatum för att skicka in sina
beställningar är i morgon fredag (31/8). Beställningarna skickas i
dagsläget till Birgitta Ekeberg som förmedlar dem vidare till
aktuell kulturaktör som ansvarar för nästa steg.
De tre psykiatriska klinikerna i länet samt rehabiliteringsmedicinska kliniken på Ryhov ingår i piloten. Smålands Musik
och Teater, Kultur och utveckling samt Jönköpings läns museum
har valt ut kulturprogram som kan beställas av hälso- och
sjukvården under pilotperioden (bilaga 3). Under v. 45 kommer
ett kulturprogram av Up With People också ingå i utbudet. Detta
ingår i Folkhälsans planering vid deras besök och ingår utan
kostnad i utbudet för kulturprogram på Ryhov.
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Konferens – Kultur för hälsa 2019
Styrgruppen hade i läxa sedan mötet den 15 maj, att fundera över
idéer, tematiska uppslag och innehåll till konferensen 2019 samt
vilka från respektive organisation som ska sitta i planerings/
arbetsgruppen för konferensen.
Förslag på innehåll som framkom var:
-Engelteatern, teaterverksamhet för personer med
funktionsnedsättning.
- Workshop med grönslöjd/luffarslöjd
- Aulaföreläsning och kulturprogram av Titti Sjöblom (dotter till
Alice Babs). Hon har hört av sig och undrar om vi vill använda
oss av henne i vårt Kultur i vården utbud. Titti erbjuder
kulturprogram inom kultur i vården i bl. a Stockholm.
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Alla bidrar: Det är styrgruppens gemensamma konferens så det
är av stort värde att alla inkommer med goda exempel på innehåll
till konferensen.
Områden: Vid föregående möte var förslaget att även 2019
erbjuda workshops/exempel på praktisk verksamhet avseende
områdena: barn och unga, integration, personer med funktionsnedsättning, äldre och hälso- och sjukvård.
Gemensamt tema som diskuterades var som tidigare Psykisk
hälsa men även Jämlik scen. Förslag som framkom var också att
konferensen benämns Kultur för hälsa kort och gott, eftersom det
nu börjar bli ett känt begrepp i länet. Inget beslut togs. Frågan tas
med till kommande möte.
Förslag på tid och plats:
Datum: torsdagen den 28 februari 2019
Plats: förslag på plats för konferensen är kulturhuset Pigalle i
Nässjö kommun. Paula kollar.
Arbetsgruppens uppdrag är att planera samt att vara med i
genomförandet av konferensen. Tidigare representationen kan
kompletteras med det fria kulturlivet.
Vem som ska sitta i arbetsgruppen tas vid nästa möte.
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Besök av Up With people
Bilaga med information skickas med minnesanteckningarna.
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Mötesdatum för Hösten 2018
23/10 kl. 14.00 – 16.00 Regions hus, sal C
4/12 kl. 14.00 – 16.00 Regions hus, sal F

Vid anteckningarna
Paula Bergman

