MÖTESANTECKNINGAR

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2016-06-17 10.00 - 12.00

Plats:

Regionens hus Sal C

Närvarande:

Ola Bengtsson
Ulf Berglund (ersättare för P-O Nilsson)
Paula Bergman
Katinka Borg
Laila Bradling
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Sergei Muchin
Karin Semberg
Lars Östvall

Ej närvarande:

Lars Johansson
Jörgen Lindvall
Per-Ola Nilsson

1

Välkomna
Folkhälsochef Jesper Ekberg hälsade alla välkomna.
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Styrgruppens
organisation/syfte/mandat/ekonomi
Organisation
Beslut
Styrgruppen antog beredningsgruppens förslag:
- Ordförande: Lars Johansson direktör Utbildning & kultur,
Regional utveckling
- Vice ordförande: Jesper Ekberg, folkhälsochef, Folkhälsa &
sjukvård.
- Folkhälsan är sammankallande och ansvarig för beredning av
styrgruppens möten tillsammans med Lars Johansson
Syfte
Beslut
Styrgruppen antog beredningsgruppens förslag:
Samordna arbetet inom ramen för området Kultur för hälsa som
bedrivs enligt uppdrag inom befintliga ramar.

1(6)

MÖTESANTECKNINGAR

2(6)

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2016-06-17 10.00 - 12.00

Delge information om större arbeten inom de områden som
styrgruppens deltagare representerar.
Initiera gemensamma insatser och ge förutsättningar för spridning
i länet.
Samverka för att nå en ännu bättre effekt och använda våra
respektive resurser på bästa sätt.
Styrgruppen ansvarar för att ta fram en 2-årig handlingsplan för
det gemensamma arbetet, denna undertecknas av Agneta Jansmyr.
Styrgruppen leder därefter arbetet kopplat till handlingsplanen
samt följer upp uppsatta mål.
Mandat
I Regionen finns mandat att arbeta med kultur för hälsa genom
ledning och politiskt uppdrag.
I varje kommun finns lokala kulturplaner. Genom dessa kan
Kultur och hälsa lyftas såväl som i kommunernas övriga
ledningssystem som nämnder, utskott och ledningsgrupper.
Regionala kulturplanen
Den regionala kulturplanen är ett gemensamt styrdokument för
alla parter i Jönköpings län som arbetar med området kultur.
Styrgruppens deltagare kommer att verka för att området Kultur
för hälsa ges utrymme i den nya regionala kulturplanen som
skrivs fram under 2017 och ska gälla 2018 – 2020.
Ekonomi
Under 2017 bedrivs arbetet med befintliga medel.
Inför 2018 äskas medel för styrgruppens verksamhet inom Region
Jönköpings läns budget.
Om det är aktuellt tas frågan om ekonomi upp i övriga deltagares
ledningssystem
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Styrgruppens uppdrag
- definition och avgränsningar
Styrgruppen antog beredningsgruppens förslag förutom att
födelseland läggs till i definitionen.
Beslut
Definition: Inom styrgruppens uppdrag ingår insatser som bidrar
till ökad tillgänglighet av kulturaktiviteter oberoende av
funktionsnedsättning, ålder, kön, födelseland eller bostadsort.
Syftet med insatserna ska vara att främja hälsa med kulturen som
verktyg.
Avgränsningar: Inom styrgruppens uppdrag ingår inte att arbeta
med det offentliga rummets konstnärliga utsmyckning, bevarande
av kulturarv eller utformning av en hälsofrämjande vårdmiljö.
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Deltagare i styrgruppen
Beslut
Beslut fattades utifrån beredningsgruppens förslag att begränsa
antalet deltagare till nuvarande antal. Däremot kan andra aktörer
med fördel adjungeras då det är aktuellt.
Lars Östvall, arkivchef, Jönköpings läns folkrörelsearkiv
ersätter från och med dagens möte Åke Carlsson som representant
för Jönköpings läns arkivförbund.
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Karläggning av verksamhet
Samtal fördes om att innan handlingsplanen tas fram bör en
kartläggning göras avseende de kultur för hälsa insatser som görs
idag, inom de områden som styrgruppens deltagare representerar.
Utifrån kartläggningen väljs sedan ett antal strategiska områden
till handlingsplanen.
Beslut
Vid nästa möte redovisar varje deltagare det som gäller för deras
område avseende:

MÖTESANTECKNINGAR

4(6)

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2016-06-17 10.00 - 12.00







Vilka styrdokument som kan kopplas till arbetet kultur för
hälsa?
Vad görs idag?
Vilka målgrupper nås?
Med vem/vilka sker större samverkan?
Om det finns. Exempel på ”Best practice” inom respektive
verksamhet?
Tips på lästips för gemensam referenslista – bra att ha läst
samma sak.

För att få en enhetlig redovisning bestämdes att en gemensam
Power Pointmall ska användas. Denna skickas ut tillsammans
med mötesanteckningarna. Ifyllda ppt-bilder skickas till
birgitta.ekeberg@rjl.se senast den 30/9 för sammanställning.
Förslag lyftes även att på ett möte/år ge utrymme till att någon
från berörda verksamheter kommer och berättar om goda exempel
från verksamhet. Detta för att bidra till samlad kännedom/kunskap
om vad som görs i våra olika verksamheter.
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Vilka effekter har kulturen på människan och
hur kan vi sprida de goda resultat som finns?
Samtal fördes kring hur olika individer/grupper ser på kulturen.
Kan kulturen användas instrumentellt? Är skapelseprocessen fri?
Efterfrågan av lästips för ökad kunskap om området kultur för
hälsa lyftes på mötet. Nedan tips som framkom på mötet:
www.kulturellahjarnan.se
På denna webbsida samlas kunskap om hur kultur och miljö
påverkar vår hjärna och därmed hälsa, välbefinnande och lärande
och vad det kan betyda för hälsovård, rehabilitering och
undervisning.
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http://kulturekonomi.se/uploads/varasvardevarar-slutversion.pdf
Varas Värde Varar - en studie om värdet av Vara konserthus.
http://plus.rjl.se/kulturivarden
Region Jönköpings läns sida. Här samlas information om
projekt/konferenser som pågår eller genomförs. Även framtagna
verktyg för kultur i vården och forskning/studier om kultur, natur
och djurs påverkan på människan.
Boktips
Kultur för hälsa - en exempelsamling från forskning och praktik.
Statens folkhälsoinstitut 2005.
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Övriga frågor
Samverkan med folkhälsan och studieförbunden
Laila tar upp att nuvarande policy som inte medger att
studieförbunden kan registrera folkhälsoprojekt i form av
studiecirkelverksamhet som kan rapporteras medför att
studieförbunden går miste om ersättning från Regering och
Region Jönköpings län. Detta bidar i sin tur negativt till
studieförbundens möjlighet att delta i folkhälsoprojekt som inte är
100 % finansierade.
Beslut
Folkhälsan tar fram förslag på datum för möte med Lars
Johansson och Laila Brandling.
Enkät ung
Länets kulturaktörer har bjudits in för samtal om deltagande i
arbetet att tillsammans med målgruppen för Enkät UNG, använda
kulturaktiviteter för att bearbeta och sprida det som framkomit i
enkätens resultat. Kultursidan är positiv för medverkan i detta
arbete.
När det gäller skolornas medverkan har Jesper Ekberg träffat
skolcheferna i länet. Cheferna vill se att medverkan i projektet har
en bäring för skolresultat och förbättrad hälsa hos eleverna.
De vill vidare att frågan om skolans medverkan går via
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Kommunal utveckling. Utifrån de träffar som genomförts med
kulturrepresentanter, skolchefer och övriga berörda av enkätens
resultat har önskemål om förtydligande av uppdrag och ramar för
deltagande i processen framkommit. Process att förtydliga och
konkretisera uppdraget pågår. Utkast på förslag kommer att
skickas ut till berörda höstterminen 2016.
Information
Kultur för äldre ABM konferensdag med workshop
Samverkan mellan länets arkiv, museum, bibliotek och folkhälsan
i Region Jönköpings län.
Onsdagen den 12/10, kl. 09.30 – 16.00 i ABM-huset.
Fri entré, anmälan senast 28/9
För mer information och anmälan, klicka på länk nedan:
http://plus.rjl.se/education_calendar_detail.jsf?nodeId=40650&ch
ildId=5121
Kunskaps- och inspirationsdag-Verksamhet med hästen som
resurs inom fritid, vård, skola och omsorg- om nytänkande och
gränsöverskridande samverkan
Fredagen den 2 september, kl. 09.30 – 15.00 på Elmia konferens.
För mer information och anmälan, klicka på länk nedan:
http://plus.rjl.se/education_calendar_detail.jsf?nodeId=41270&ch
ildId=5106
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Höstens inplanerade möte
14/10 kl. 09.00 – 11.00
Sal F, Regionens hus
1/12 kl. 13.00 – 15.00
Sal E, Regionens hus

Vid anteckningarna
Birgitta Ekeberg och Paula Bergman

