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Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2016-10-14 09.00 - 11.00

Plats:

Regionens hus Sal F

Närvarande:

Paula Bergman
Laila Bradling
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Lars Johansson
Jörgen Lindvall
Sergei Muchin
Karin Semberg

Ej närvarande:

Per-Ola Nilsson
Ola Bengtsson
Katinka Borg
Lars Östvall

1

Välkomna
Lars Johansson hälsade alla välkomna.
Styrgruppens deltagare
Lars Östvall, arkivchef, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, har sagt
upp sitt uppdrag att representera Jönköpings läns arkivförbund i
styrgruppen för Kultur för hälsa. Mötesanteckningar skickas till
Lars för att vidarebefordras till arkivförbundet som kommer att
utse en ny representant.
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Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar godkändes. Handlingsplan för
2017 diskuterades se punkt 4.

3

Redovisning av kartläggning
Deltagarnas verksamhet avseende Kultur för hälsa gicks igenom
via inskickade Power Point-presentationer.
Frågorna som deltagarna i styrgruppen svarat på var:
1) Vilka styrdokument kan kopplas till ert arbete inom kultur för
hälsa?
2) Vad görs idag?
3) Vilka målgrupper riktar sig arbetet till?
4) Vilka samverkanspartner har ni?
5) Exempel på ”Best practice”?
6) Referenslista på Kultur för hälsa?
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Ifyllda PPT-bilder bifogas mötesanteckningarna. För att kunna ta
del av varandras verksamhet önskades på mötet att presenterade
verksamheter skulle kunna nås via länk i Power Pointpresentationen.
Det gavs också uttryck för att styrgruppen behöver en sida där
som till exempel mötesanteckningar, länkar och annat som kan
vara av intresse för styrgruppen.
Beslut: Birgitta och Paula ansvarar för att ordna detta.
4

Hur går vi vidare med handlingsplan 2017
Mycket arbete pågår för att främja hälsa i Jönköpings län!
Det är viktigt att stärka det som redan görs. Ett tips för att sprida
resultat av goda insatser är filmade korta intervjuer. Ett bra sätt att
nå tidspressade politiker.
Det är kort om tid för att ta fram en handlingsplan för 2017. Det
beslutades att en enkel handlingsplan tas fram för nästa år
framförallt baserad på det som redan pågår. Förslag på
handlingsplan ska vara färdig feb/mars 2017.
Vid framtagande av handlingsplanen bör:
– Omvärldsbevakning göras för att få tips och en överblick över
hur andra regioner arbetar med Kultur och hälsa
– Aktiviteterna avgränsas till några få prioriterade målgrupper.
– Områden som är angelägna för politiker lyftas till exempel
hälsofrämjande, psykisk ohälsa, nyanlända, funktionsnedsättning.
– insatser ingå som riktar sig till olika segment d.v.s. både
generella insatser som når brett och specialanpassade som till
exempel Dans för personer med Parkinson.
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Mötesplanering 2017
Beslutades att vi träffas vid 4 tillfällen under 2017.
En doodle-länk med förslag på tider under våren skickas
tillsammans med mötesanteckningarna
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Karin och Jörgen informerar nätverket för kulturchefer i länet vid
nästa möte om vad som tagits upp samt vidarebefordrar
mötesanteckningar.
6

Nästa möte
Torsdagen den 1/12 kl. 13.00–15.00
Plats: Regionens hus, sal E

Vid anteckningarna
Birgitta Ekeberg

