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Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja
SÖS, Sachsska barn & ungdomskliniken
TOTALT

2

130 000 kr KUN 2008/13
130 000 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 en ansökan.
2008 har kulturnämnden budgeterat 1 200 000 kr för projektstöd inom Kultur i Vården. Förutsatt att kulturnämnden beslutar om fördelning av stödet
enligt förvaltningens förslag kommer 130 000 kr att fördelas ut och 475 000 kr
att återstå till kommande ansökningar.

3

Förvaltningens synpunkter

3.1

Ansökningar som tillstyrks

3.1.1

SÖS, Sachsska barn & ungdomskliniken

Stöd 2007:

KUN 2008/13

90 000 kr (maj)

Sachsska Barn och Ungdomskliniken, Lekterapin ansöker om 200 000 kronor
för clown & musikverksamhet under 2008. Lekterapin har fått stöd för clown-

Bilaga:
Ansökan
Redovisning
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verksamhet sedan 2001. Under 2008 är tanken att fortsätta kombinera clownoch musikverksamhet, en vidareutveckling som startade 2005. Syftet med projektet är att vårda det friska hos de sjuka barnen och att för en stund få dem att
koppla bort smärta och rädsla. Formen ska vara relaterad till barnens individuella behov.
Verksamheten ska vara av uppsökande karaktär, på barnens rum, i väntrum,
behandlingsrum samt entréer. Genom musikmannen får barnen delta i musikaktiviteter, både lyssna och bli stimulerade av att sjunga och spela med. Clownen och musikmannen ska genom en regelbunden kontakt vara en resurs för
barn, föräldrar och personal. Verksamheten genomförs en gång per vecka.
Redovisningen av 2007 års stöd visar att verksamheten har bedrivits en gång
per vecka och nått ungefär 1 565 personer. Merparten är 12 år och yngre. Sängliggande barn har fått besök på sina rum. Lekterapin uppskattar den flexibilitet som clownverksamheten innebär. Man kan snabbt anpassa sig till var barnen för tillfället finns. Genom regelbunden verksamhet kan clownen och musikmannen glädja och hjälpa fler barn att för en stund koppla bort smärta och
rädsla. Clownerna har verkligen uppskattats med sin glädjespridning och finstämda humor och lekfullhet. Besöken på mottagningarna och i akutens väntrum blir ofta som en föreställning. Personalen understöder varmt denna verksamhet.
Under 2007 har stödet på 90 000 kr räckt till verksamhet under maj – december. Tidigare år har verksamheten fått 120 000 kr i stöd för hela året. Därför
föreslår nu förvaltningen att kulturnämnden beviljar Lekterapin, Sachsska
barn & ungdomskliniken SÖS 130 000 kronor för clown & musikverksamhet
under hela 2008.
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