
 

 

 

Styrgruppsmöte i Mönsterås den 7 oktober 2014 

Närvarande:  

Presentationsrunda: Gunilla Öhrling, utvecklingsledare Västerviks kommun, Eva Augustsson, 

socialchef Mönsterås kommun, Christen Erlingsson Linnéuniversitetet, Kerstin Sandsborg, 

ansvarig för träffpunkterna i Mönsterås kommun, Agneta Gefors, Hemslöjdskonsulent, 

Jörgen Olsson socialchef, Västerviks kommun, Carina Eskelin kulturchef Mönsterås kommun, 

Emma Gustavsson projektsamordnare, Emma Angelin-Holmén projektsamordnare, Annelie 

Djerf, samordnare allaktivitetshuset Loket Emmaboda, Thomas Ogenblad, verksamhetschef 

Emmaboda hälsocentral, Maria Hilberth, verksamhetschef Mönsterås hälsocentral, Görel 

Abramsson, kultursamordnare, Emmaboda kommun, Örjan Molander, verksamhetschef 

Kalmar länsmuseum. 

Meddelat förhinder: Maria Agestam, Regionförbundet, Gull-Britt Johansson Landstinget, 

Hans Eriksson, Samordningsförbundet, Kjell Lindström Länsmusiken.  

Minnesanteckningar 

1) Föregående protokoll 

Föregående protokoll skickas till Kerstin Sandsborg och Annelie Djerf. Viktigt att styrgruppen 

är öppen för diskussioner och inte bara formalia. Alla protokoll skickas ut efter möten och 

synpunkter lämnas in till projektledarna. 

2) Nya deltagare i styrgruppen  

Ny pilotkommun i projektet är Västerviks kommun: Jörgen Olsson, socialchef och Gunilla 

Öhrling, utvecklingsledare på socialförvaltningen. Maria Rudbo, kulturchef i Västervik, ingår 

också i styrgruppen framöver.  

Eva Augustsson, socialchef i Mönsterås kommun och Kerstin Sandsborg, socialförvaltningen i 

Mönsterås kommun deltar istället för Madeleine Bjurelid. 

Eila Medin, socialchef i Emmaboda kommun har avsagt sig uppdraget. Vi inväntar ny 

deltagare.  Ny deltagare från Emmaboda kommun är Anneli Djerf. 

 



 

3) Nuläge projektet – Projektsamordnarna redovisar nuläget 

5 prova på veckor i Emmaboda, olika kulturyttringar provas i olika veckor, musik, dans, 

hemslöjd, film, konst. En grupp finns på allaktivitetshuset Loket, den andra på en mötesplats i 

Broakulla. Emma G tar fram ett hälsoformulär, i samråd med Linnéuniversitetet, som 

besvaras av deltagare innan och efter de 5 veckorna.  

Reklam för Ljus på kulturprogrammet: Den 28 och 29 oktober föreläser professor Gunnar 

Bjursell på Kalmar läns museum. 29 oktober är en lunchföreläsning, då även överläkare, 

Svante Bäck, psykiatrin från Västervik föreläser.  

Mötesdagen den 11 sep: Dagen upplevdes som lyckad då deltagarna gavs tillfälle att själva 

formulera framtida mål och strategier för att få ut så mycket som möjligt av projektet.  

Varvsholmen: Emma AH har utbildat personal på det  hälsofrämjande boendet på 

Varvsholmen kring kultur- och kulturarvsfrågor.  

Profilboenden: Emma AH besöker profilboenden i Mörbylånga och Kalmar och för en dialog 

om hur en fortsatt samverkan kan se ut för att integrera kultur- och kulturarv inom 

äldreomsorgen.  

Projektets facebooksida: Diskussion kring syftet med facebooksidan. I första hand kommer vi 

använda sidan till intern kommunikation. Detta kan komma att utvidgas längre fram. Beslut 

tas om att varje kommun har en administratör på facebook. Namn på aktuell person 

meddelas till projektsamordnarna.  

Logga: Problem med att se hela loggan på projektets hemsida, projektledarna kontaktar 

ansvarig administratör angående detta.  

Resa till Region Skåne:  Planerad resa till Skåne, som kan ses som föregångare inom hälsa- 

och kulturfrågor, flyttas till våren. Viktigt att få med någon ansvarig politiker, som Linda 

Fleetwood samt kommunal tjänstemän.  

4) Samordningsförbundet   - Hur går vi vidare? 

Emma G informerar om ansökan till Samordningsförbundet där kultur kan användas som en 

del i en rehabilitering för människor med nedsatt hälsa. Samordningsförbundet har ställt sig 

bakom del B i ansökan där 8 st personer ges möjlighet att arbeta rehabiliterande med konst 

och hemslöjd. Utvärdering med stöd från Linnéuniversitetet. Ansökan, del A, kommer att 

presenteras för Samordningsförbundet under nov månad.  

5) Västervik – pilotkommun 

Jörgen, socialchef i Västervik berättar mer om Västerviks deltagande. Lång erfarenhet av att 

jobba kring frågorna med tex konst. Kommunen är intresserade av att vara med pga goda 

erfarenheter. 



Har påbörjat ett projekt som benämns Nöjesfabriken, anställt dramapedagog på 60%, ska leda 

fram till föreställning med psykisk funktionsnedsatta människor till nästa sommar. Deltagare över 

20 år som kan bli en daglig verksamhet.  Svårarbetat men leder fram till ökat självförtroende för 

deltagarna.  

Inspirationsdagar för personalen –trummor som metod för vuxenhjärnskadade.  

I nya kulturplanen som kommer 2015 blir en viktig målgrupp unga vuxna 15-30 år. Margareta 

Stråhle- arbetar med unga via hälsocentraler. Kan ett pilotprojekt genomföras kopplas till 

hälsocentralen och Margareta Stråhles arbete?  ( Ska leda enhet kopplat till hälsocentralerna i 

Kalmar och Västervik). Psykiatriska muséet i Västervik vill gärna utveckla sitt arbete, skulle 

möjligen kunna göras i detta sammanhang i samarbete. Mopedmuseet i Hjorthed används med 

äldre. 16 äldre i omsorg åker på charteresa till Grekland varje år tack vare en anställd med 

grekiskt ursprung.  

6) Pilotprojekt med skolhälsovården  - intresse från pilotkommunerna? 

Skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin. Hur får vi in dem i projektet? Ska vi inrikta 

oss på att få med en av dessa aktörer, eller båda?  

Kontakt med KUMULUS och Fryshuset kan eventuellt tas i framtiden. Pilotkommunerna 

funderar kring om skolhälsovården och/eller barn- och ungdomspsykiatrin kan ingå i 

projektet! Mailar till Emma och Emma.  

7)Beslut angående dokument för ansökan om pilotprojekt 

Projektledarna har tittat på skola- och kulturs ramar för ansökningar till pilotprojekt.  Vi önskar en 

bredare målgrupp som insatserna riktar sig till för att det ska bli lättare att sätta ihop aktiviteter. 

Ändring sker till att vi arbetar mer preventivt. Lägg till folkhögskolor i texten. Emma AH skickar ut 

ramarna på nytt efter revision. Lägg till att framgångsrika projekt kan användas på andra orter.  

7 B) Nuläge ansökningar  - Pilotptojekt  

Pilotprojekt i Emmaboda, 5 veckor. Skickas ut till styrgruppen. Beslut tas vid nästa 

styrgruppsmöte.  

Sjukhusclown – ansökan tas upp vid nästa styrgruppsmöte. Tillsammans med styrgruppen. 

Nöjesparken till två boenden i Emmaboda. Önskan om en utvärdering som pilotprojekt. 

Tillsammans med Byteatern.  

Hjärnfonden – Unga, den friska hjärnan. Kommer in med ansökan.  

Projektsamordnarna skickar ut ansökan 2 veckor innan beslut.  

7) Kultur på recept – När/Är detta möjligt att genomföra i Kalmar län? 

Diskussion kring Kultur på recept, står i projektplanen att detta ska testas. Kultur på recept kan 

användas som aktivitet på recept. Erfarenheter från Skåne, Helsingborg, träffades varje vecka under 

3 månader för att identifiera gruppen.  



Frågan släpps fri- Hur svårt kan det vara säger Maria! Hur får vi ut det som finns? Hur kommer det 

ut? Så gör vi ett recept på det? Vem som helst i sjukvården (landstinget) kan göra det? Kan man ha 

subvention? Mycket finns som är gratis tex bibliotek. 

Uppdrag till Mönsterås – fundera ut hur detta kan göras på ett enkelt sätt, vilken hjälp behövs från 

projektet? 

Nationell konferens i Blekinge den 2 december  

Alla som vill följa med anmäler sig till projektledarna, projektet står för kostnaderna. Projektet 

samordnar vilka som åker. Sista dag för anmälan är den 3 nov.  

8) Hur arbetar vi under våren 2015? 

Pilotprojekten kommer igång, komma fram till gemensamma mål i kommunerna. Vi sneglar på skola-

kulturfrågor där man tagit fram en strategi som antagits politiskt.  

Lägga lite tid på att titta på alla planer, kommunala, sociala, regionala, landstinget – inventering av 

kultur, socialplaner, vad går samman, vad spretar? 

Politiska läget är viktigt att ta hänsyn till. 

9) Övriga frågor 

Christen Erlingsson – Utgår från kulturarv för äldres livskvalité.  

Möte den 30 oktober (nätverksmöte). Skickar ut inbjudan till styrgruppen.  

 Styrgruppsmöten under våren 2015: 

Kalmar den 24 februari 13-16 

Västervik den 28 april 13-16 

 

 

 


