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Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

26/4-2016 13.00–15.00

Plats:

Herrgårdens flygelbyggnad Ryhov, Kaptensrummet

Närvarande:

Ola Bengtsson
Paula Bergman
Katinka Borg
Laila Bradling
Åke Carlsson
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Lars Johansson
Jörgen Lindvall
Sergei Muchin
Per-Ola Nilsson
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Bakgrund
Jesper Ekberg hälsar välkommen och beskriver bakgrunden till dagens
möte.
Uppdraget att:
 skapa hållbara strukturer inom området kultur och hälsa för
det långsiktiga arbetet och
 göra kultur och hälsa till ett tydligt ansvarsområde med
befogenheter och ansvar
… finns sedan 2012 i Regionens politiska styrdokument Budget med
verksamhetsplan och Regional kulturplan. Sedan dess har arbete
pågått för att ta fram en hållbar struktur. Dagens styrgruppsmöte är en
del av detta.
I Budget med verksamhetsplan lyder definitionen för kultur för hälsa:
Kultur för hälsa är ett samlat begrepp för hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser med kultur som verktyg.
Ledningsstruktur/organisation för kultur för hälsa, bifogad med
kallelsen, är godkänd av regiondirektör Agneta Jansmyr.
Folkhälsochef Jesper Ekberg och utbildning- och kulturdirektör Lars
Johansson har uppdrag att ta styrgruppens frågor/beslut till
regionledningen.
Syftet med ledningsstrukturen är att öka samverkan och dra nytta av
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våra olika satsningar, för att bidra till att medborgarna i hela länet ska
kunna ta del av kultur av hög kvalitet oberoende av ålder, kön eller
funktionsnedsättning.
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Laget runt
Frågan släpptes fri att lyfta sin syn på möjligheter och förväntningar
med sitt deltagande i styrgruppen. Det framkom då att det fanns ett
behov av konstellationen och förväntade vinster var att styrgruppen:
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Ger ökade förutsättningar för vara och en att nå ut bredare
med sina enskilda satsningar initialt och för spridning.



Vara katalysator, ett forum för goda idéer/ett paraply för
insatser – gärna med effektmål och uppföljning.



Ger möjlighet att konkretisera insatser och kraftsamla i
regionala uppdrag och mot politiken.



Det saknas inte ekonomiska medel, frågan är: Vad gör vi med
dem?



Blir ett forum för kunskapsbildning och forskning på området
kultur för hälsa.

Frågeställningar som behöver konkretiseras till
nästa möte


Styrgruppens mandat? För att det ska vara meningsfullt att
delta i styrgruppen måste det vara på riktigt!



Kommer medel med uppdraget?



Begreppsmodellering. Definition av kultur för hälsa i
styrgruppen? Avgörande för vilka som ska delta.



Saknas någon aktör? Beror till viss del av definitionen men
förslag som lyftes var representation från Länsstyrelsen,
Riksteatern, Kommunal utveckling (gamla FoUrum) samt
kommunernas socialförvaltning.
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Gott exempel från Landstinget Västmanland
Styrgruppsmötet avslutades med att lyssna på ett gott exempel från
landstinget Västmanland. De visade hur de inkluderat ungdomar i
bearbetningen av deras Folkhälsa Ung enkäts resultat genom kultur
och idrottsaktiviteter.
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Nästa möte
Nästa styrgruppsmöte fredagen den 17/6 kl.10:00-12:00.
Sektion folkhälsa har uppdrag att till dess tagit fram ett utkast på
styrgruppens uppdragsbeskrivning med mandat samt definition av
kultur för hälsa i styrgruppen.
För höstens möten skickas en Doodle ut under våren.

Vid anteckningarna

Paula Bergman
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