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Plats:

Regionens hus, sal C

Närvarande:

Paula Bergman
Laila Bradling
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Åsa Eklund
Tomy Eklöv
Lena Larking
Jörgen Lindvall
Sergei Muchin
Irene Oskarsson
Annika Veith
Adjungerande Kristina Ögren

Ej närvarande:
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Mazar Alijevski - ingen ersättare
Micael Edblom - ersättare Annika Veith
Lars Johansson - ersättare Jesper Ekberg

Välkomna
Presentationsrunda genomfördes.
Inbjuden gäst idag är Sophia Alexandersson som är
verksamhetschef och konstnärlig ledare för Share Music.
Annika Veith kommer att vara med i styrgruppen. Hon arbetar
som ST-läkare på Rosenhälsans vårdcentral. Är också utbildad
operasångerska och har erfarenhet av att ge kulturprogram inom
äldreomsorgen i Wien.
Kristina Ögren, kommunikatör på staben Kultur och utveckling,
hjälper oss hur vi ska tänka kommunikation gällande
kulturprogrammen.
Lyfta punkt 5 till 4.
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Ledamöter i styrgruppen
Hur representerar vi oss i styrgruppen? Hur breda är vi?
Önskvärt är att även socialnämnden, barn och
utbildningsnämnden i kommunerna kan vara representerade i
styrgruppen.
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Som det ser ut idag representeras kommunerna i länet av 2
kulturchefer från det regionala kulturchefsnätverket. De har ett
rullande schema år från år.
Viktigt att kommuncheferna är informerade om vad vi planerar i
styrgruppen för att det ska få fäste i kommunerna.
Det finns även ett kommunalt forum, som är den politiska
mötesplatsen och kontaktytan mellan Region Jönköpings län och
länets 13 kommuner och träffas ca 5 gånger/år.
En aspekt som också kom upp var att styrgruppen kan se olika ut
utifrån vilka frågor som tas upp på träffarna.
Förslag: Styrgruppen förändras vid olika tillfällen utifrån vilka
frågor som tas upp.
Förslag: Ersättare till kulturcheferna kan vara antingen någon
chef från socialförvaltningen eller barn- och
utbildningsförvaltningen.
3

Föregående minnesanteckningar
Inget att tillägga.
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Share Music
ShareMusic & Performing Arts
Sophia är verksamhetschef och konstnärlig ledare för
ShareMusic & Performing Arts.
Organisationen är en internationell kulturorganisation som
arbetar med utveckling av scenkonsten och för ett inkluderande
samhälle.
ShareMusic-konceptet kommer ursprungligen från Storbritannien
där läkaren Michael Swallow startade verksamheten 1986. Efter
starten 2002 i Sverige, bildades den ideella föreningen Share
Music Sweden i mars 2003, juridiskt fristående från den brittiska
verksamheten. 2016 bytte föreningen namn till ShareMusic &
Performing Arts.
Visionen är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig
konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.
De arbetar utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, – artikel 30 paragraf 2.
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Och även rättighetsbaserat arbete utifrån de globala målen.
Share Music driver arbetet med att få till en jämlik scen, där alla
får ta plats utifrån erfarenheter, bakgrund och
funktionsvariationer och andra förutsättningar. Arbetar också för
att utmana normer genom att ta fram förebilder som inspirera och
öppnar blicken för vad som är möjligt konstnärligt.
Har blivit utnämnd bland de10 bästa verksamheter inom
inkludering och scenkonst i Europa!
Finansiella medel kommer från kommunala bidrag, Regionerna
Jönköping, Skåne och Västra Götaland samt statliga
projektmedel.
Ett Kunskapscentrum har bildats för konstnärlig utveckling och
inkludering. Hemvisten är Jönköping med utposter.
Deras tre utvecklingsområden är Dans, Musikteknologi
(utveckling av ny teknik och beställning av nya verk) samt
konstnärliga labb (samarbeten nationellt och internationellt)
Läs mer http://sharemusic.se
Sophias Powerpoint bifogas mötesanteckningarna
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Handlingsplan 2018
A) Konferensen – utvärdering
I stort sett mycket bra utvärdringar. Det var en del negativt om
gummifabriken men trots det fungerade det även om vissa delar
var en byggarbetsplats.
Upplägget med plenarföreläsningar varvat med mindre
workshops verkar vara uppskattat.
Laila berättar att det som har gjorts i en kommun har nu spridit
sig till andra kommuner mycket positivt.
När det gäller styrgruppens uppgift så är det att marknadsföra
och sprida i respektive nätverk.
Arbetsgruppens uppgift är ju att arbeta praktiskt med
konferensen.
Ska vi genomföra en konferens igen?
Var och när?
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Vi kom fram till att vi gör en konferens igen och att den ska vara
återkommande.
Frågan är var vi ska lägga den?
Kan det vara på Höglandet?
”Den ska vara så bra att man vill åka”
Det är ju dags att bilda en arbetsgrupp igen för att planera nästa.
Beslut: Att genomföra en Kultur för hälsa-konferens 1gång/år.
Beslut: Att fundera på till nästa styrgruppsmöte vilka som ska
vara med i arbetsgruppen.
B) Artikeln
Artikeln har inte tagits in av Jönköpingsposten men efter
påminnelseutskick innan konferensen så togs den bland annat in i
Värnamo Nyheter.
C) Kulturprogram
Se punkt 6
6

Kulturprogram
Framtagna kulturprogram presenterades av Jörgen, Laila och
Sergei.
Micael Edblom har fått positiv respons från de 3 psykiatriska
klinikerna i länet (Jönköping, Eksjö och Värnamo) och den
länsövergripande rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping
att vara med i piloten.
Kristina har tagit fram en powerpoint för att visa på processen
samt förtydligande av roller i verksamheten kulturprogram.
Både kulturprogrammen och processen/roller bifogas med
mötesanteckningarna.
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Presentation Storgrupp sjukvård
I storgrupp sjukvård finns alla verksamhetschefer från
specialistvård och primärvård från regionen.
Eftersom vi inte vet hur lång tid vi får så kan det vara svårt att
spika hur upplägget kommer att bli.
Förslag på delar som kan vara med, se nedan;
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- Informera kort om styrgruppen för att ge deltagarna ett
sammanhang och informera om vår handlingsplan där det ingår
att erbjuda kulturprogram till länets sjukhus och kommunernas
äldreomsorg.
- Kulturprogrammen kan vara en pusselbit i sjukvården.
- I stort berätta hur processen går till att få kulturprogram.
Förslag är att Jörgen och Lena (Sergei hade svårt den tiden)finns
med ifall frågor uppstår om innehållet i kulturprogrammen.
Beslut: Lars och Jesper får i uppdrag att utforma detta
informationstillfälle.
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Förslag på underlag för budgetprocessen 2019
med flerårsplan
Tiden rann iväg och vi hann inte diskutera förslaget.
Lars och Jesper har sedan tidigare bestämt att återkoppla till
regiondirektören Agneta Jansmyr angående behov vi har
inför 2019.
Bifogar utkastet till budget 2019 med mötesanteckningarna.
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Övriga frågor
Inga övriga frågor
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Nästa
N träff
15 maj klockan 14.00 – 16.00 Regionens hus Sal C

Vid anteckningarna

Birgitta

