MÖTESANTECKNINGAR

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2018-10-23 klockan 14.00 - 16.00

Plats:

Sal C, Regionens hus

Närvarande:
Paula Bergman
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Åsa Eklund
Tomy Eklöv
Inger Gustafsson
Jörgen Lindvall
Sergei Muchin
Annika Veith
Adjungerande

Region Halland

Ej närvarande:

Mazar Alijevski - ingen ersättare
Micael Edblom - ersättare Annika Veith
Lena Larking – ingen ersättare
Irene Oskarsson – ingen ersättare
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Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar gicks igenom och läggs till
handlingarna.
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Ersättare i styrgruppen
Nätverksträffen för kultur- och fritidschefer i länet hade möte i
september och Åsa förmedlade mötesanteckningar från
föregående styrgruppsmöte.
Tyvärr togs inga beslut angående ersättare för kultur- och
fritidschefer i styrgruppen på grund av manfall i gruppen.
Beslut: Åsa ansvarar för att det tas upp vid nästa nätverksträff.
Se utdrag från föregående mötesanteckningar nedan:
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.
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Besök av region Halland
Maria Ehrenberg, Maria Nordin, Hugo Tham, Anders Karlsson
och Martin Odd från Region Halland informerade oss om hur
deras samverkansmodell/överenskommelse med kommunerna
angående kultur för äldre ser ut.
Bifogar dokumenten med mötesanteckningarna.
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Nuläge - budgetprocess
- Handlingsplan 2019, dialog och beslut
Inga besked ännu om det finns avsatta medel för kultur och hälsa i
kommande budget.
Jesper informerade om att Alliansen lämnat sitt budgetförslag och
där finns det med en rubrik Kultur för hälsa.
Det återstår att se om det avsätts medel för våra aktiviteter i vår
handlingsplan.
Styrgruppen nöjd med grunderna i handlingsplanen.
Jörgen kommer att ta upp aktiviteter i vår handlingsplan med
regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei inför kommande
budgetförhandlingar 2019.
Beslut: Beslut om handlingsplan Kultur för hälsa görs vid nästa
styrgruppsmöte.
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Nuläge kulturprogram hälso-och sjukvård
Kulturprogrammen för vården börjar nu genomföras.
Förslag kom upp att det ska vara en enhetlig affischering för
kulturprogrammen på vårdenheterna.
Vi pratade också om att det är bra att informera kommunikation
så de kan fota samt skriva om detta.
Foajéspelningar på länets tre sjukhus:
- Värnamo sjukhus har tackat nej på grund av renovering.
- Höglandssjukhuset ska det planeras in en tid
- Länssjukhuset Ryhov får besök av Up with people den
7 november.
Beslut – Birgitta tar kontakt med Kristina Ögren för att få hjälp
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med enhetlig layout på affischeringen.
Birgitta tar kontakt med kommunikation och Johan Werner.

Konferens – Kultur för hälsa 2019
Det beslutades att vi kommer att vara på Kulturhuset Pigalle i
Nässjö.
Vi kommer att ha 5 spår som förra konferensen plus ett spår med
goda exempel på hur Kultur och hälsa är organiserat i andra
regioner och även nationellt. Det kan vara intressant för
beslutsfattare, förtroendevalda och andra intresserade.
Arbetsgruppens första möte är den 29/10 på Pigalle i Nässjö för
att alla ska se hur lokalerna ser ut.
Arbetsgruppen fick i uppdrag att fortsätta att ta fram förslag på
plenarföreläsare och föreläsare till workshops/seminarier.
Flyer Save the date
I skrivandets stund så har den färdigställts och skickats ut till
styrgruppen. Sprid detta datum!
Bifogas med mötesanteckningarna.
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Mötesdatum för Hösten 2018
4/12 kl. 14.00 – 16.00 Regions hus, sal F

Vid anteckningarna
Birgitta Ekeberg

