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Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2017-01-25 09.30 - 10.30

Plats:

Sal G Regionens hus

Närvarande:

Ola Bengtsson
Paula Bergman
Laila Bradling
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Johan Gärskog
Lars Johansson
Jörgen Lindvall
Sergei Muchin
Lena Robért
Karin Semberg
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Föregående mötesanteckningar
Fick information om att Kulturrådet har gett ökade medel för
kulturen i Jönköpings län. Glädjande!
Förändringar av representation i nätverket
- Kulturchefsnätverket: Karin Semberg ersätts av Johan Gärskog
(nytillsatt avdelningschef för bibliotek och kultur i Jönköpings
kommun).
- Kultur och utveckling: Katinka Borg kommer inte att ersätta
Jörgen Lindvall.
- Smålands musik och teater: Per-Ola Nilsson ersätts av Lena
Robert.
- Jönköpings läns arkivförbund: Lars Östvall ersätts av Åke
Carlsson.
Kulturkartläggningen
Lena Robert, Smot och Sergei Muchin, Jönköpings läns museum,
kommer in med kompletteringar.
Skicka underlaget för ifyllande av kultur-kartläggningen till Åke
Carlsson.
Bifogar ppt för ifyllande av kulturkartläggningen med
mötesanteckningarna.
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Angreppssätt och inriktning för
handlingsplan 2017
Strategiskt viktigt att visa på att det händer något.
Viktig strategisk uppgift att stärka området inte minst
kulturpolitiskt och sjukvårdspolitiskt. Möta ledning för vårdsidan
– proaktiva i samverkan.
Paula berättade att hon varit på den parlamentariska nämnden
och informerat om projektet medborgarmedverkan utifrån ett
folkhälsoperspektiv. Hon kunde se att denna nämnd lyfte flera
satsningar med kopplingar till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Vi behöver säkerställa tillfällen att redovisa vad som görs.
Förslag att koppla forskning till de olika nämndernas uppdrag.
För att visa vad som görs kan aktiviteter läggas ut på Regionens
utvecklingswebb.
Frågor som vi behöver ha med oss i vårt arbete:
Vad är projekt och vad är verksamhet?
Vad borde finnas överallt i länet?
Laila lyfte ett exempel från Örebro där civilsamhället och
folkhälsan samverkar. De har en ”utvecklingskuvös” tillsammans
där de kan utveckla sina tankar kring innovativa verksamheter.
Beslut: Ta fram mer info om Örebroexemplet till nästa möte.
Ansvar: Laila Bradling
Vi resonerade oss fram för att hitta några gemensamma
aktiviteter/projekt:
Skriva en artikel/insändare
Innehållet ska bland annat visa på forskning inom vårt område.
Eventuellt beställa en artikel av Anders Rydell.
Viktigt att alla i styrgruppen får tid på sig att titta igenom artikeln
innan den går ut i tryck.
Beslut: Utkast till en insändare/artikel tas fram till nästa möte.
Ansvar: Sergei Muchin och Jörgen Lindvall
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Konferensdag hösten 2017
Innehållet ska visa på vad som görs och vad som kommer att
göras. Strategisk rörelse mot det område vi representerar, sprida
kunskap och engagemang.
Beslut: Förslag på upplägg tas fram till nästa möte.
Ansvar: Paula och Brigitta
Kulturkatalog
I Stockholms läns landsting erbjuds vården att beställa
kulturprogram av kulturaktörer. Dessa program sammanställs i
en kulturkatalog.
Beslut: Mer info tas fram till nästa möte hur vi kan genomföra
det praktiskt i vår region samt vilka resurser behövs med tanke
på budgetprocessen för budget 2018.
Ansvar: Paula och Birgitta
Hur förhålla sig till kulturplanen 2018?
Jörgen informerade om att processen pågår och att ämnet kultur
och hälsa kommer att vara med. Folkhälsa kommer att tillfrågas
för att kunna bidra till kulturplanen.
Det finns en inlaga i kulturplanen ex unga pratar om kultur. Kan
vi få med en inlaga utifrån vår målgrupp/målgrupper?
Kulturplanen har en övergripande skrivning – riktningsmässigt.
Förslag att styrgruppens handlingsplan kopplas till kulturplanen.
Beslut: Ta fram ett utkast till styrgruppens handlingsplan utifrån
kulturplanen till nästa möte.
Ansvar: Folkhälsa
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Planerade möten våren 2017
31/3 klockan 14.00 – 15.30 Regionens hus, sal G
16/5 klockan 13.30 – 15.00 Regionens hus, sal G

Mötesanteckningar sammanställda av
Birgitta och Paula
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