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Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja
SLSO, Löwenströmska sjukhuset, Rättspsykiatriska kliniken
Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus
DansPunkt.NU!
TOTALT

2

50 000 kr KUN 2011/9
60 000 kr KUN 2011/14
50 000 kr KUN 2011/19
160 000 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.
Förutsatt att kulturnämnden beslutar om fördelning av stödet enligt förvaltningens förslag kommer 160 000 kr att fördelas ut och 65 000 kr att återstå
till kommande ansökningar.
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Förvaltningens synpunkter

3.1

Ansökningar som tillstyrks

3.1.1

SLSO, Löwenströmska sjukhuset, Rättspsykiatriska kliniken
KUN 2011/9

Stöd 2009:
50 000 kr (januari)
SLSO, Löwenströmska sjukhuset, Rättspsykiatriska kliniken ansöker om
50 000 kr för fortsättning av projektet ”Löwgården” (en trädgård för alla sin-

Bilaga:
Ansökningar
Redovisningar
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nen). Projektet har fått stöd vid två tidigare tillfällen (2006 och 2009). Syftet
med ”Löwgården” är att ge rekreation och meditation för patienter, anhöriga
och personal. Vara en oas, som en patient själv uttryckte sig. Trädgården utformas tillsammans med patienter i grupper och det blir någonting för alla
sinnen (ex en damm som porlar, smultron att ta vid gången m.m.). Omfattningen blir tre grupper om vardera tre patienter ca tre ggr/vecka. Delar av personalen har genomgått en kurs på Haga Rehab, Solna om hur man bygger upp
och genom trädgård kan rehabilitera patienter. Kursledare var Yvonne Westerberg som anlade ”Sinnenas trädgård” på Sabbatsberg. Psykkliniken på Löwenströmska sjukhuset har fått tillgång till mer mark som man kan odla. Årets
inriktning blir att underhålla trädgården, nyinskaffa plantor, buskar m.m och
att utöka verksamheten ute med en boulebana.
Stödet på 50 000 kr som man fick 2009 har redovisats. Under våren och
sommaren 2009 har trädgården utökats med ett lusthus, sidobord och grill.
Allt är planerat och utfört med eget underarbete (ritning, mätning m.m.) tillsammans med patienter. Dessutom har man utökat ”köksträdgården” med
diverse buskar såsom krusbär, björnbär, vinbär m.m. och patienterna har i
grupper fått bygga upp och underhålla en ”trädgård för alla sinnen” bestående
av en ”oas”, en köksträdgård, en pergola och en ”fikadel”. Cirka 350 har deltagit eller varit besökare i trädgården. Huvuddelen av patienterna är män och
60 % är under 26 år.
Förvaltningen anser att projektet ligger väl i linje med de intentioner som
finns med stödet och föreslår därför att kulturnämnden beviljar SLSO, Löwenströmska sjukhuset, Rättspsykiatriska kliniken 50 000 kr till projektet ”Löwgården”.
3.1.2

Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus

KUN 2011/14

Stöd 2010:
60 000 kr (mars)
Dalens geriatriska klinik ansöker om 130 000 kr 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 2011 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 2010 års verksamhet framgår att trädgården är mycket väl
utnyttjad av både patienter, anhöriga och personal. I genomsnitt besöker cirka
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100 personer per dag trädgården under den varma årstiden. 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.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Capio Geriatrik AB, Dalens
sjukhus 60 000 kr för projektet ”Ett levande trädgårdsprojekt” 2011.
3.1.3

DansPunktNU!

KUN 2011/19

Stöd 2010:
50 000 kr (februari)
Projektet drevs då av Kulturföreningen Dans & Rörelseakuten.
Den Idéella kulturföreningen DansPunktNU! ansöker om 100 000 kr för en
fortsättning av dansterapi för barn med särskilda behov i samarbete med barnoch ungdomspsykiatrins samverkansklassteam. Tidigare drevs projektet av
Dans & Rörelseakuten som beviljats stöd från kulturnämnden sedan 2005.
Föreningen vill sprida dans i olika former till grupper i samhället som inte kan
ta del av det vanliga kulturutbudet t ex barn med särskilda behov.
Barn som går i samverkansklass har svårigheter med studiegången. Många av
dem har svårt att fokusera, koncentrera sig och sitta still vilket påverkar deras
studieförmåga och inlärningsförmåga negativt. Många barn har också problem
med impulskontroll, empatiskt handlande, samspel och anknytning vilket försvårar deras möjligheter att få kamrater och skapa nära relationer.
I dansterapin erbjuds barnen kreativa uttrycksformer i dans, rörelse och lek
med kroppen i kombination av reflektion och samtal. Syftet är att stärka deras
självkänsla, kroppsuppfattning, symboliseringsförmåga och affektintegrering.
Dessa barn har ofta inlärningssvårigheter, nedsatt studieförmåga, skadad
självkänsla och svårigheter att få kamrater. Sessionerna ger barnen träning i
kroppsuppfattning, känslomedvetande, samspel, kommunikation, föreställningsförmåga och skapande vilket lägger en grund för en förståelse av sig själv
som individ och som del i en grupp. Att öva nya färdigheter på ett lustfyllt sätt
gör att barnen upptäcker nya sidor hos sig själva och kan känna glädje och
stolthet över det de gör. Projektet är tänkt att löpa över två terminer och omfatta totalt mellan 80-100 timmar. För att projektet ska få geografisk spridning
erbjuds olika skolor att delta.
Under 2010 har 12 barn deltagit under 40 sessioner á 60 minuter. Därutöver
har dansterapeuterna möte med klasslärare och samverkanskonsulter på BUP
för planering och utvärdering av arbetet. Upplägget har specialanpassats efter
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barnens mognadsnivå och behov. Projektet genomfördes på tre olika skolor
där barnen gick i samverkansklass. Barnen blev trygga i situationen, ville delta
och hade mycket hög närvaro. Vissa barn har fått individuella sessioner men
de flesta har ingått i små grupper. Samtliga barn har stärkts i sin självbild.
Både deltagare och lärare är mycket positiva till projektet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja DansPunktNU!
50 000 kr för dansterapi för barn inom BUP:s samverkansklasser 2011.

Hans Ullström

