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Projektstöd Kultur i Vården 2014
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Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja
Kulturföreningen twochange
ARTLAB, enskild firma
Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus

80 000 kr KUN 2014/63
60 000 kr KUN 2014/65
50 000 kr KUN 2014/77
TOTALT

2

190 000 kr

Bakgrund

Syftet med projekten är att vårdtagare, personal och anhöriga skall få en verksamhet som är återkommande. Projekten tas ut för att komplettera varandra
så att institutionerna får en så bred verksamhet som möjligt. Projekten kompletterar programkatalogen med aktiviteter som är försöksverksamhet eller
som till sin utformning är sådana att de inte passar i programkatalogen.
I detta utlåtande behandlas tre ansökningar.
Budgeten för projektstöd till Kultur i vården 2014 är 1 600 000 kr. Förutsatt
att kulturnämnden beslutar om fördelning av stödet enligt förvaltningens förslag kommer 190 000 kr att fördelas och 380 000 kr att återstå till kommande
ansökningar.
Förvaltningen tar emot ansökningar fortlöpande, d v s det finns inga fasta ansökningstider men de flesta ansökningarna kommer in till förvaltningen i början av året.
I detta ärende är det ingen organisation som föreslås stöd om 500 000 kr eller
mer och alltså berörs av miljökravet.

Bilaga: Ansökningshandlingar
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Förvaltningens synpunkter

3.1

Ansökningar som föreslås bifall

3.1.1

Kulturföreningen twochange

Förvaltningens förslag:
Sökt belopp:
Stöd 2013:

Diarienummer:
KUN 2014/227

KUN 2014/63

80 000 kr
90 000 kr
80 000 kr (februari)

Kulturföreningen twochange söker för projektet ”En annan rörelse - videokonst i vårdmiljö, del 2”. Twochange arbetar med uppsökande konstverksamhet företrädesvis i människors vardagsmiljö såsom stationer, väntrum och
shoppingcenter. Arbetar ofta med målgrupper som vanligtvis inte tar del av
samtidskonsten.
I detta projekt vill man fortsätta fokusera på en gestaltning av väntrummet/lekrummet vid Sachsska barnsjukhusets avd. 74 som initierades 2012.
Ambitionen är att skapa en stimulerande och mer sammanhållen miljö med
inslag av samtidskonst.
Man har under föregående tidsperiod skapat en helhet som innefattar både
färg och form samt installerat ett videoverk. Hänsyn har tagits till väntrummets olika funktioner och de inskrivna barnens varierande åldrar. Dessutom
vill man erbjuda två videolådor som innehåller varsin bärbar DVD-spelare, två
nya videofilmer, förnyade enkla handledningar samt förnyat arbetsmaterial.
Tanken med lådorna är att inbjuda till både stimulans, reflektion och eget
skapande. Videolådorna kan de lite äldre barnen använda själva och de yngre
tillsammans med en vuxen. Syftet är bl.a. att stötta intresset från sjukhusets
sida och bidra till att öppna upp för möten mellan barn, anhöriga och samtidskonst som en del i tillfrisknandeprocessen.
Projektet är väl förankrat på sjukhuset.
3.1.1

ARTLAB, enskild firma

Förvaltningens förslag:
Sökt belopp:
Stöd 2013:

KUN 2014/65

60 000 kr
66 244 kr
50 000 kr (mars)

ARTLAB ansöker om 66 244 kr till skapande verksamhet på lekterapin,
Sachsska barnsjukhuset, SÖS. Målgruppen är barn och ungdom 5-17 år.
Syftet är att ge barn och ungdomar som besöker Sachsska barnsjukhuset möjlighet att skapa, vara delaktiga i en kreativ process där man tar egna beslut,
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Diarienummer:
KUN 2014/227

formulerar och gestaltar egna idéer. Skapande, individuellt och i samarbete
med andra är en viktig del i ett tillfrisknande. Verksamheten har pågått sedan
september 2000.
ARTLAB kommer som tidigare att ha sin bas på lekterapin med workshops och
möjlighet att arbeta gestaltande i olika konstnärliga material. ARTLAB har
tidigare haft en viktig roll som en aktivitet på årskontrollerna för diabetesbarn
i olika åldersgrupper. Årskontrollerna ställdes in pga. personalbrist, lekterapin
har på grund av sjukdom och personalbrist periodvis haft kortare öppettider
även under större delen av året och förlängde öppettiderna först i december
2013. Det gjorde att man ibland gjorde heldags workshops mellan kl. 10 –
14.30, vilket visade sig vara en positiv erfarenhet för barn, personal och för
ARTLAB. Man gav möjlighet för familjer som kom under tider då Lekterapin
normalt var obemannad (lunchtimmen) och det gav också möjlighet för barn
att komma tillbaka efter ett läkarbesök eller en provtagning. Verksamhet genomförs oftast på onsdagar men ibland också torsdagar. Tiderna beslutas i
samråd med lekterapeut på Sachsska.
Arbetslokalen är, som tidigare, lekterapins ungdomsrum som med enkla medel inreder till ARTLABs Ateljé. Man gör om pingisbordet till arbetsbord. Arbetsmetoden kan närmast liknas vid en workshop. Samtalen som pågår mellan
oss och barnen är en mycket viktig del av arbetet. Varje barn är en individ som
kräver individuellt och personligt bemötande. Barnen/ungdomarna erbjuds
olika teman och konstnärsmaterial som utgångspunkt. Att arbeta med modellbyggarmaterial är något som fungerat mycket bra. Måleri på duk och pannå är
också alltid både populärt och är roligt och konstruktivt.
Material som används är akvarellpapper, akvarellfärg, akrylfärg (konstnärskvalitet), pannåer, duk, plastellina, gipsbinda, modellbyggarmaterial, olika
slags kartong, järntråd, ståltråd, trä mm. Ambitionen är att materialen ska
vara av den typ som konstnärer själva använder och testar gärna nya material
samt återanvänder vardagsmaterial. Material får inte vara allergiframkallande
eller hälsovådliga.
Verksamheten har en fortsatt mycket positiv respons från barn och ungdomar,
föräldrar och personal.
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3.1.1

Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus

Förvaltningens förslag:
Sökt belopp:
Stöd 2013:

Diarienummer:
KUN 2014/227

KUN 2014/77

50 000 kr
95 000 kr
50 000 kr (februari)

Dalens geriatriska klinik söker för fortsättning av projektet ”Ett levande trädgårdsprojekt”. Dalens sjukhus har fått stöd från nämnden till trädgården sedan 2001. Fr. o. m 2009 drivs verksamheten på Dalens sjukhus av Capio Geriatrik AB men man söker för verksamhet som gäller landstingspatienter.
Under 2014 vill man fortsätta att underhålla och utveckla trädgården med perenna växter, inköp av nya rosor, jord, gödsel, trädgårdsredskap m.m. Dessutom behövs projektpengar till vinterträdgården, med blommande växter efter
årstid, som ligger i anslutning till en konstkorridor. Liksom tidigare år söker
man även pengar till den årliga trädgårdsfesten för patienter, anhöriga och
personal. Vissa kostnader för trädgården bekostas av Locum.
I redovisningen av 2013 års verksamhet framgår att trädgården är mycket väl
utnyttjad av både patienter, anhöriga och personal. I genomsnitt besöker cirka
100 personer per dag trädgården under den varma årstiden. Trädgården är väl
anpassad med bl.a. höga trädgårdslådor som även patienter som är rullstolsbundna kan arbeta i. Två gånger i veckan kommer strokepatienter inom dagvården till trädgården. Trädgården är också en mycket uppskattad oas för anhöriga till patienter i den palliativa vården. Som vanligt anordnades midsommarfirande och varje vecka musikunderhållning som lockade ut patienter och
anhöriga till doftande, blommande blomlådor och perenna växter. I övrigt har
projektmedlen använts för inköp av olika växter till att utsmycka vinterträdgården i konstkorridoren så att den följer årstiderna och högtider. Sjukgymnasterna utnyttjar trädgården till gång och balansträning. Arbetsterapeuterna
kan träna patienterna i lättare trädgårdsarbete och även kunna ha samtal i
lugn och ro.

Kerstin Olander
Tf förvaltningschef

