Kulturförvaltningen
Strategisk samordning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-01-10

Diarienummer:
KN 2020/1370

Handläggare:
Nina Andersson Tallec

Projektstöd kultur och hälsa 2021
Ärendebeskrivning
I detta ärende tar kulturnämnden ställning till åtta ansökningar gällande
Projektstöd kultur och hälsa.
Beslutsunderlag
Föreliggande tjänsteutlåtande 2020/1370
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar bifalla följande
1. KUN 2020/1130 Musikbojen, SÖS Sachsska
2. KUN 2020/1236 Musikbojen BUP/Tiohundra Norrtälje
3. KUN 2020/1237 Musikbojen Habiliteringen/
Tiohundra Norrtälje
4. KUN 2020/1255 AktiVRa Lilla Ersta hospice
5. KUN 2020/1291 AktiVRa, ALB Solna & Huddinge
6. KUN 2020/1350 Kultursjukhuset, SÖS Sachsska,
ALB Solna & Huddinge
7. KUN 2020/1352 Pysselbyrån, ALB Solna & Huddinge
8. KUN 2020/1359 Clownmedicin, ALB Solna & Huddinge

250 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
300 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
700 000 kr

Kulturförvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Projektstöd kultur och hälsa syftar till att vårdtagare och anhöriga inom
regionfinansierad vård ska erbjudas en återkommande kulturverksamhet.
Barn och unga är prioriterad målgrupp. Projekten ska utgöras av ett varierat
utbud och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Stödet kan sökas och beviljas
fortlöpande under året under förutsättning att budget så medger. Beslut om
stöd över 300 000 kronor fattas av kulturnämnden. Stöd upp till 300 000
kronor fattas av förvaltningschefen på delegation. Riktlinjer för fördelning
finns på förvaltningens webbplats www.kultur.sll.se under fliken Stöd till
kultur.
Coronavirusets spridning har under 2020 och fortsatt under 2021 fått stora
konsekvenser för bland annat kultursektorn. För att underlätta för
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kulturaktörer har kulturnämnden i samband med antagande av VP
verksamhetsplan för 2021 (KN 2020/1239) beslutat att inga kulturstöd för
2021 kommer att återkrävas för verksamhet eller projekt som inte kunnat
genomföras enligt plan på grund av coronapandemin. Aktören ska dock ha
dialog med ansvarig handläggare och stödet ska redovisas enligt gällande
villkor.
Då Projektstöd kultur och hälsa behandlas löpande, avvaktar förvaltningen
med de ansökningar som inkommit men avser projekt där den pågående
pandemin covid -19 inte gör det möjligt för aktörer att bedriva verksamhet på
vårdinstitutionen. Dessa tas upp till beslut när smittläget så tillåter. Berörda
aktörer är införstådda.
Pysselbyrån, Kultursjukhuset, Clownmedicin och AktiVRa som för 2021
föreslås stödbelopp om mer än 500 000 kr, har enligt kulturnämndens
miljökrav bifogat sin miljöplan samt fyllt i förvaltningens checklista
miljöarbete. Ansökningshandlingar finns tillgängliga på kulturförvaltningen.
Tre ansökningar avser Musikbojens musikterapeutiska verksamhet, en på SÖS
Sachsska barnsjukhus samt två på vårdverksamheten Tiohundra Norrtälje, på
BUP respektive Habiliteringscenter barn och unga.
Två ansökningar avser AktivVRa enskild firma som arbetar med VRupplevelser (Virtual Reality) riktat till barn och unga på lekterapins
verksamhet Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och i Solna, samt på
Lilla Ersta hospice.
En ansökan avser Kultursjukhuset ideell förenings clown-, musik- och
berättarverksamhet på SÖS Sachsska barnsjukhus och Astrid Lindgrens
Barnsjukhus i Solna samt Huddinge.
En ansökan avser ideella föreningen Pysselbyråns kreativa skapande för sin
verksamhet på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge.
En ansökan avser Clownmedicin-Glädjeverkstan ideell förenings clownverksamhet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna respektive Huddinge.
Förvaltningen tillstyrker
Musikbojen
Förvaltningens förslag
Sökt belopp

KUN 2020/1130
250 ooo kr
495 900 kr
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Stöd 2020

Musikbojen
Förvaltningens förslag
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150 000 kr

KUN 2020/1236
100 ooo kr

Sökt belopp

224 333 kr

Stöd 2020

150 000 kr

Musikbojen
Förvaltningens förslag

KUN 2020/1237
100 ooo kr

Sökt belopp

224 333 kr

Stöd 2020

150 000 kr

Stiftelsen Musikbojen bedriver musikterapeutisk verksamhet på SÖS Sachsska
barnsjukhus och verksamhet Tiohundra Norrtälje. Musikbojens musikterapeuter träffar barn och ungdomar samt deras anhöriga som får lyssna,
spela, sjunga, röra på sig och utveckla sina egna resurser och sätt att
kommunicera samt utrycka sig genom musik. De får ta del av musikaliska
möten som ger såväl glädje, kommunikation, ökat välmående samt en
lugnande effekt.
Ansökan 2020/1130 avser verksamhet på neonatalavdelningen SÖS Sachsska
barnsjukhus samt även till barn och unga med uppgivenhetssyndrom och
ätstörningar. Den andra ansökan 2020/1236, avser verksamhet för barn och
unga på BUP Tiohundra Norrtälje. En tredje ansökan 2020/1237, avser
musikterapeutisk verksamhet på Habiliteringen Tiohundra Norrtälje.
AktivVRa
Förvaltningens förslag

KUN 2020/1255
100 ooo kr

Sökt belopp

120 000 kr

Stöd 2020

120 000 kr
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Förvaltningens förslag
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KUN 2020/1291
300 ooo kr

Sökt belopp

320 000 kr

Stöd 2020

310 000 kr

AktivVRa arbetar med VR-upplevelser riktat till barn och unga på Astrid
Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och Solna samt på Lilla Ersta hospice.
Arbetet med VR-upplevelser för barn och unga har visat goda resultat och
öppnar upp för möjlighet till mobilisering, lust och aktivering på flera plan, allt
viktigt i processen för tillfrisknande eller för att avleda tankarna. AktiVRa
samarbetar med andra professioner för att möta barnets behov i vården
exempelvis med sjukhusens fysioterapeuter. Patienterna kan för en stund få
förflytta sig till en annan inspirerande miljö under en sjukdomsvistelse. Särskilt
de äldre barnen kan erbjudas en aktivitet som för dem kan kännas attraktiv
samt att det har visat ett gott resultat för barn med smärtproblematik.
Ansökan 2020/1255 avser verksamhet på Lilla Ersta Hospice och ansökan
2020/1291 avser verksamhet på pedagogiskt resurscentrum Astrid Lindgrens
Barnsjukhus i Huddinge och Solna.
Kultursjukhuset
Förvaltningens förslag

KUN 2020/1350
600 ooo kr

Sökt belopp

800 000 kr

Stöd 2020

600 000 kr

Ansökan avser Kultursjukhuset ideell förenings clown-, musik- och berättarverksamhet på SÖS Sachsska barnsjukhus och Astrid Lindgrens Barnsjukhus i
Solna samt Huddinge. Kultursjukhuset träffar inneliggande barn, deras syskon
och familjer som får ta del av möten som ger såväl glädje, skratt som möjlighet
att uttrycka tankar och frågor. Verksamhetens kontinuitet är en viktig faktor
då Kultursjukhuset lär känna barn och familjer väl när de finns med under
hela sjukdomsförloppet. För barnet innebär igenkännandet en känsla av
trygghet och minnen av att sjukhusbesök kan ramas in av positiva upplevelser.
Syftet med besöken är även att underlätta för personalens arbete, så att vissa
behandlingsmomentet ska gå så smidigt som möjligt.
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Ideella föreningen Pysselbyrån
Förvaltningens förslag

Diarienummer:
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KUN 2020/1352
600 000 kr

Sökt belopp

1 177 739 kr

Stöd 2020

600 000 kr

Ideella föreningen Pysselbyrån erbjuder barn- och ungdomspatienter material
och inspiration för skapande stunder tillsammans med anhöriga. Pysselbyråns
skapande verksamhet för såväl barn, föräldrar och syskon bidrar till
avkoppling under sociala former med skapandet i centrum. Pysselbyrån består
av fyra personer som arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och
Huddinge.
Clownmedicin-Glädjeverkstan
Förvaltningens förslag

KUN 2020/1359
700 000 kr

Sökt belopp

1 055 250 kr

Stöd 2020

700 000 kr

Clownmedicin- Glädjeverkstan söker för clownverksamhet på Astrid
Lindgrens Barnsjukhus i Solna respektive Huddinge. Clownerna träffar
inneliggande barn på de avdelningar som besöks. Clownerna riktar sig mot
hela familjen eftersom även föräldrar kan behöva hjälp att slappna av i en för
dem stressad situation, vilket också har betydelse för barnen. Även syskon är
en viktig målgrupp för clownverksamheten. Syftet med besöken är även att
underlätta för personalens arbete, så att vissa behandlingsmomentet ska gå så
smidigt som möjligt.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
I föreliggande ärende tas beslut om 2 750 000 kronor. Beloppet belastar
kostnadsställe 603 och ryms inom ram. Beslutet ger inga övriga ekonomiska
konsekvenser för kulturnämnden
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Catharina Fogelström
Avdelningschef strategisk samordning

