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1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja
ARTLAB

40 000 kronor KUN 2008/603
TOTALT

2

40 000 kronor

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.
Hela årets anslag för projektstöd Kultur i Vården redan är fördelat. Inom verksamhetsområdet Kultur i Vården finns dock erforderliga medel tillgängliga
p g a att utvärderingsrapporten avseende forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur blev billigare än beräknat.

3

Förvaltningens synpunkter

3.1

Ansökningar som tillstyrks

3.1.1

ARTLAB

Stöd: 2007

KUN 2008/603
35 000 kronor (dec.)

ARTLAB ansöker om 41 294 kronor till skapande verksamhet på lekterapin,

Bilaga:
Ansökan
Delredovisning
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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,
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 har blivit en viktig aktivitet på de återkommande årskontrollerna för
diabetesbarn som förekommer en gång per månad. Då träffas barn i samma
åldersgrupp för uppföljning och information under en eftermiddag. Under den
tid då föräldrarna är i möten ges barnen tillfälle att på ett naturligt sätt träffas,
ta kontakt med varandra, vilket ges i arbetet runt en skapande aktivitet. Hittills i år har man medverkat vid samtliga årskontroller och det sista tillfället
med 2007 års projektpengar blir 22 oktober. Nästa diabeteskontroll infaller 19
november och för denna kontroll och ytterligare tillfällen under våren 2009
söker man stöd. Utöver årskontrollerna är man på Sachsska barnsjukhuset i
stort sett varje vecka mellan oktober och mitten av maj. Varje tillfälle är 3,5
timme. Man arbetar tisdagar eller onsdagar och alternerar mellan för och eftermiddagar beroende på vad som passar bäst för både lekterapin och ARTLAB. Tiderna beslutats i samråd med lekterapeuterna på Sachsska barnsjukhuset. Även skolan som finns på avdelningen tar tillvara på deras verksamhet.
På avdelningarna finns barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och/eller
akutsjuka. Arbetslokalen är lekterapins ungdomsrum som inreds till ARTLABs
ateljé. Arbetsmetoden kan närmast liknas vid en workshop. Samtalet som pågår mellan ARTLAB och barnen är en mycket viktig del av arbetet. Man arbetar med olika teman och introducerar nya arbetsmaterial och synsätt inom
konstskapandet. Verksamheten vände sig till en början till tonåringar men
fungerar utmärkt även för yngre deltagare. Ambitionen är att materialen ska
vara av den typ som konstnärerna själva använder. Materialen får inte vara
allergiframkallande eller hälsovådliga.
ARTLAB har lämnat in en delredovisning av verksamheten eftersom sista tillfället ännu inte har genomförts vid ansökningstillfället. Enligt delredovisningen har totalt 64 personer deltagit i verksamheten vid 17 olika tillfällen. Verksamheten har fått en mycket positiv respons från barn och ungdomar, föräldrar och personal.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar ARTLAB 40 000 kronor för fortsatt verksamhet på lekterapin, Sachsska barnsjukhuset SÖS.

Hans Ullström

