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Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja
Eva Valentin Information, enskild firma
TOTALT

110 000 kr KUN 2011/616
110 000 kr

att avslå
Låt & Visa

2

KUN 2011/542

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 två ansökningar.
Kvar av årets budget återstår 29 000 kr samt 29 000 kr i återbetalade medel
för projektet Berättarbyrån på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som inte kunnat genomföras fullt ut. Sammanlagt återstår då 58 000 kr av 2011 års medel. I budgeten för 2012 har nämnden
satt av 1 300 000 kr för projektstöd till Kultur i vården.
Förutsatt att kulturnämnden beslutar om fördelning av stödet enligt förvaltningens förslag föreslår förvaltningen att 58 000 kr av beviljat stöd belastar
2011 års budget och 52 000 kr belasta 2012 års budget. Då är hela anslaget för
2011 förbrukat och 52 000 kr har tagits i anspråk av 2012 år budget. Följaktligen kommer då 1 248 000 kr att återstå till kommande ansökningar under
2012.

Bilaga:
Ansökningar
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Förvaltningens synpunkter

3.1

Ansökningar som tillstyrks

3.1.1

Eva Valentin Information, enskild firma

KUN 2011/616

Stöd 2011:
100 000 kr (januari)
Eva Valentin Information söker 130 000 kr för fortsättning av projektet ”Filmverkstad” eget skapande med rörlig bild inom lekterapin Astrid Lindgrens
Barnsjukhus Huddinge/Solna. Projektet söker även stöd från Film Stockholm
och Pedagogiskt Resurscentrum samt från Stiftelsen Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Totala kostnaden är beräknad till 480 000 kr.
Under september och oktober månad 2010 gjorde Film Stockholm en förstudie; eget skapande med rörlig bild inom lekterapi verksamhet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska universitetssjukhuset. I november 2010 utvärderades förstudien. Efter årsskiftet inleddes en mer etablerad verksamhet med
Filmverkstan. Den är förlag två dagar i veckan på respektive sjukhus Solna och
Huddinge och följer Lekterapins öppettider. 2011 fick verksamheten 100 000
kr i projektstöd Kultur i vården av kulturnämnden.
Målsättningen med Filmverkstan är att ge långtidssjuka barn och ungdomar
möjlighet att själva uttrycka sig med hjälp av rörlig bild. Trots att barnen ofta
har en begränsad tid att göra sina filmer blir resultatet intressant. Det finns
flera tydliga exempel på att barnen bearbetat sin livssituation i arbetet. För
flera barn som annars har svårt att hitta sin kreativitet har Filmverkstan givit
”nyckeln till lusten” som en lekterapeut uttryckt det. Att göra sin film har varit
möjligt för alla barn oavsett handikapp, nationalitet eller sjukdom. Barnen
upplever att de gjort allt själva från start till slutresultat. Filmverkstan kan
även förläggas till barnens sjukrum för de som inte har möjlighet att besöka
lekterapin eller biblioteket.
Lekterapin, Mötesplatsen (Huddinge), biblioteket i Solna upplåter sina lokaler,
tillhandahåller visst lekmaterial och teknisk utrustning till verksamheten. Lekterapeuterna är länken mellan mediepedagogen Eva Valentin och de barn och
ungdomar som vill pröva på att göra egen film. Eva Valentin ansvarar för uppläggning och genomförandet av filmskapandet tillsammans med barnen.
Barnen och ungdomarna erbjuds att skapa egna animerade filmer. Barnen
leker fram sina berättelser tillsammans med mediepedagog Eva Valentin, skapar figurer av modellera eller papper, legobyggen de gjort på lekterapin, bygger upp en scen för filmen och bestämmer vad filmen ska handla om. Genom
s.k. stop-motion, enbildstagning tar man bilder, rör föremålen, tar en bild igen
och upprepar detta tills filmen är klar. Lägger sedan på text, musik och ljudeffekter som barnen väljer själva. När filmen är klar får barnen den hemskickad
via e-post, bränd på CD-skiva eller lagd på USB-minne. De får också informa-
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tion om den teknik och programvara som används så att de kan fortsätta filmskapandet hemma om de önskar.
Under 2011 har hittills 192 barn deltagit på något sätt i verksamheten och 141
filmer har gjorts. Det är ungefär lika många pojkar som flickor som gjort egna
filmer och de har i huvudsak varit i åldern 6-15 år. Detaljerad redovisning
kommer den 16 december då 2011 år verksamhet är avslutad.
Förvaltningen anser att projektet är mycket intressant och väl förankrat hos
berörda parter. Filmprojekt är ett bra komplement till övriga satsningar inom
Projektstöd Kultur i Vården. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Eva Valentin Information, enskild firma 110 000 kr för projektet ”Filmverkstad” på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge/Solna under 2012.
3.2

Ansökan som avstyrks

3.2.1

Låt & Visa HB

KUN 2011/542

Låt & Visa HB söker 115 000 kr för föreställningen ”I skuggan av Poeten”. Föreställningen ska spelas på befintliga lokaler för ändamålet inom vårdsektorn.
Stöd söks för förberedelsefasen och marknadsföring. Projektet har även sökt
stöd från Kulturbryggan.
Föreställningen vill sprida intresse, engagemang och kunskap i lättsam och
underhållande form om ett kvinnoöde, i skuggan av och genom Dan Anderssons diktning för hundra år sedan.
Förvaltningen anser att föreställningen faller in under ramen för Kultur i Vårdens programkatalogs område men Låt & Visa HB har inte sökt till katalogen
2012- 2013. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden avslår ansökan om projektstöd till Kultur i Vården.

Hans Ullström
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