
 

 

Styrgruppsmöte i Emmaboda den 3 dec 

 

Minnesanteckningar:  

Nya deltagare i styrgruppen  

Linda Fransson, enhetschef äldreomsorgen, Emmaboda kommun.  

Meddelat förhinder: Carina Eskelin, Agneta Gefors, Christen Erlingsson, Eva Augustsson, 
Kerstin Sandsborg, Maria Rudbo, Gunilla Öhrling och Jörgen Olsson.  

Föregående protokoll samt ramar för pilotprojektansökningar  

Ramar för pilotprojektansökningar godkända i styrgruppen.  

Verksamhetsberättelse år 1 

Projektsamordnarna får i uppdrag att lägga till att den kommunala kulturen ska prioriteras framöver 
och göra en summering kring hur vi har nått och kommer nå ut till övriga kommuner och länets 
kulturorganisationer i stort. Vidare kommer samordnarna att bifoga senaste budgeten till samtliga i 
styrgruppen. 

• Projektekonomi  

Kulturrådet inkommer endast med medel för två år, detta har medfört att vi har fått dra ner 
kostnader för pilotprojekt och konferenser. Viktigt att poängtera att varje pilotkommun går in 
med 50 000 kr per år för att få vara en pilotkommun.  

 Projektet har ansökt om att få skjuta över medel till det tredje året. Detta har godkänts av 
Kulturrådet. Styrgruppen godkänner budgeten för hälsa- och kulturprojektet.  

• Ansökningar pilotprojekt 

Alla pilotprojekt bör ha en liknande struktur vad gäller utvärdering, projektsamordnarna arbetar vidare 
med den här frågan i samråd med Christen Erlingsson.  

 

 

 



Hemslöjdsutveckling kring traditionella högtider i äldreomsorgen –  

Hemslöjden och Kalmar kommun vill ta in konsthantverkare vid två tillfällen för att testa 
pysselverksamhet för att främja hälsan hos människor inom äldreomsorgen. Styrgruppen för 
fram att konsulenter bör delta inledningsvis och vid uppföljning i projektet. Projektet bör även 
ha en tydlig manual för beskrivning av tillvägagångssätt.  

Styrgruppen anser att konsulenterna ska lägga mer tid på pilotprojektet,de få möjlighet att höja 
budgeten till max 25 000 kr. Efter genomförda ändringar godkänns projektet.  

Projekt Nöjesparken  

Byteatern och äldreomsorgen i Emmaboda söker pengar för att genomföra projekt nöjesparken 
på två allaktivitetshus i anslutning till särskilda boenden i Emmaboda kommun. Mönsterås 
kommun genomför verksamhet riktat mot två demensboende. Utvärdering genomförs innan 
och efter projektet. Projekt Nöjesparken drar tillbaka sin ansökan för att se över tänkt budget. 
Återkommer vid nästa styrgruppsmöte. Styrgruppen är positivt inställt till pilotprojektet. 

•  Inspirationsdagarna i Mönsterås  

Två inspirationsdagar i Mönsterås, träffpunkter och daglig verksamhet. Togs fram tillsammans 
med Mönsterås kommun. Mycket goda erfarenheter från dessa två dagar. Cirka 50 personer 
har deltagit. Framförallt deltagare från pilotkommunerna. Länsmusiken och Byteatern samt 
hemslöjden har deltagit/medverkat. 

Resultat: Bra diskussioner och nätverksskapande. Alla deltagare var i utvärderingarna mycket 
nöjda med dagarna. Man önskar fler inspirationsdagar, diskuterade en nätbaserad portal 
(portalgrupp skapades) pratade om att det är olika förutsättningar för olika kommuner, 
önskemål kom om studiebesök mellan olika kommuner. Funderingar kring mer pengar kan 
avsättas från kommunerna till kultur, om kulturombud och hur man når ut med aktiviteter. 

7)  Prova på 5 veckor  

5 prova på veckor i Emmaboda, Konst, Dans, Musik, Slöjd, Film. Varit mycket positivt, skulle 
varit fler yngre från början men blev fler deltagare från äldreomsorgen. Frågeformulär och 
hälsobarometer har tagits fram i samråd med Linnéuniversitetet som deltagarna har fyllt i före 
och efter de fem veckorna. Bilder och filmer som har tagits kommer att läggas ut på projektets 
hemsida.  

 Martin Eneborg från Reaktor sydost visar en film från projektet. Film skulle kunna användas 
för att spela in livsberättelser för de som har demensproblematik. 

• Nationell konferens i Ronneby – Återhämtning mot psykisk hälsa  

Emma G reflekterar kring konferensen den 2/12. Berättar om Kultur och Hälsaprojekt i 
Blekinge, där Blekinge kompetenscentrum (Landstinget) har tagit ett helhetsgrepp för att 
arbeta långsiktigt med kultur och hälsa. Andra framgångsfaktorer i Blekinge är att politikerna 
tror på frågorna och avsätter medel. Kultur och hälsa är inte en projektfråga utan ingår i den 
ordinarie verksamheten med de personella och ekonomiska resurser som krävs för att arbetet 
ska bli framgångsrikt.  



Bra citat från konferensen:  Kan inte må bättre än sin vårdgivare! – Bra citat, helhetssyn, 
människan i centrum.  

Tomas Ogenblads reflektion – borde kanske vara psykisk ohälsa som ska prioriteras genom 
hälsocentralerna framöver snarare än de områden som finns (diabetes, hjärta-kärl mm) 

• Prioriteringar 2015 Två fokusområden under året  – pilotprojekt och ökad 
samverkan i pilotkommunerna.  

              Projektledarna presenterar andra prioriteringar/förslag  inom projektet 2015:  

• Info – vilka ska vi nå ut till? (Primärkommunala nämnden, landstingsfullmäktige, 
folkhälsosamordnarna, kommunala nämnder, folkhögskolorna, RSMH, studieförbunden.  

Inspirationsdagar för äldreomsorgen – Hur kultur påverkar min hälsa?  

Forskningen – Hur går vi vidare? 

Ta fram gemensam mall som vi utgår ifrån i samtliga projekt.  

Praktikant som hjälper samordnarna.  

Region Skåne – Vilka? Ta hit? 

Samordnarna föreslår ett antal datum där resa till Skåne genomförs.  

Portal för äldre – Kan omsorgen skapa portalen? Förslag ta upp frågan med PKN 

• Kultur på recept – Nuläge Mönsterås  

Maria Hillberth redovisar: Studieförbund samverkar med kulturen och hälsocentralerna.  

Recept på kultur. Livsttilsmottagningar.  

Målgrupp: De 65- åringar som erbjuds hälsokontroll via sjukkrivningskoordinator. Gruppen 
erbjuds ett kulturkort som ger subventionerad kultur via kulturföreningar. 
Evangemangskalender finns redan i kommunen. 

Diskussion i styrgruppen kring huruvida kultur ska erbjudas kostnadsfritt.  

Pilotprojektet presenteras på nytt vid nästa styrgruppsmöte då ansökan förväntas vara klar.  

• Skolhälsovården – Nuläge Emmaboda 

Kultursamordnare Görel Abramsson informerar om att det finns intresse från skolhälsovården 
i Emmaboda att arbeta med kultur och mat (matkultur). Frågan kommer att tas upp i den 
arbetsgrupp som skapats i Emmaboda.  

• Hur fortskrider arbetet i de tre pilotkommunern? 

Emmaboda - Arbetet har påbörjats med att ta fram övegripande mål och strategier för ett 
långsiktigt arbete i Emmaboda kommun. Deltagare i gruppen är Thomas Ogenblad, Anneli 
Djerf, Görel Abramsson, Ann-Charlott Odlingsson samt Emma Gustavsson. Till nästa möte 



bjuds sjukskrivningskoordinator, livsstilssköterska samt ansvarig på Emmakliniken in för att 
ytterligare koppla samman hälso- och sjukvården med kulturen.  

Västervik - I Västervik arbetar man vidare med sin teaterföreställning som riktar sig till den 
kommunala psykiatrin där en dramapedagog har anställts. Diskussioner pågår kring hur de på 
bästa sätt ska nå ut till de som behöver kulturen mest.  

Samordnarna har för avsikt att boka ett möte med Västervik i början av februari för att påbörja 
arbetet med att ta fram mål och strategier.  

Mönsterås – Arbetet med att ta fram ansökan med Kultur på recept fortskrider. Möte med 
äldreomsorg och kulturen samt projektet planerat i december för att diskutera utveckling efter 
genomförda inspirationsdagar. 

Möte kommer att bokas in med Mönsterås för att påbörja arbete med att ta fram gemensamma 
mål och strategier.  

 

Mötesdagar våren 2015: 24 feb i Kalmar och  28 april i Västervik. 

Nya tider: 10:00-15:00.  

 

 

 

 

 

 

 


