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§ 83

Motion 10-2020 om kultur på recept
Dnr 306-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservation
Jan Anders Perdal (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten genomför aktiviteter inom området kultur och hälsa genom aktiviteter via kulturenhetens verksamheter och är med i en interregansökan kopplat till kultur på recept ”Arts om Prescription in the Baltic Sea
Region”. Om projektansökan beviljas kommer det treåriga projektet att genomföras i bred samverkan för utforskandet av hur kultur på recept kan genomföras i Norrbotten.

Sammanfattning
Linda Jonsson och Kati Jääskeläinen (V) yrkar i en motion att regionfullmäktige fattar beslut enligt följande punkt:


Region Norrbotten utreder förutsättningarna för hur Kultur på recept kan
införas.

Regionala utvecklingsnämndens bedömning är att arbetet inom kultur och
hälsa sker genom aktiviteter via kulturenhetens verksamheter. Att etablera
ny samarbetsyta för hälso- och sjukvårdsdivisionerna gentemot kulturenheten och bedöms i nuläget inte vara möjligt. I det läge interregprojektet ”Arts
om Prescription in the Baltic Sea Region” beviljas medel kommer Region
Norrbotten genom kulturenheten att vara en deltagande projektparter.

Ärendets behandling under sammanträdet
Jan Anders Perdal (V) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Jan Anders Perdals förslag
och finner att nämnden bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Region Norrbotten har arbetat med och inom området kultur och hälsa sedan
lång tid tillbaka. Strategi för kultur och hälsa upprättades 2017 med utgångs-
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punkt i Norrbottens Läns Landstings strategiska plan 2017-2019. I landstingsstyrelsens plan för 2017-2019 angavs kultur som verktyg för hälsa och
utveckling och som en framgångsfaktor gällande delmålet för en jämlik och
jämställd hälsa. I strategin fastställdes att den skulle kompletteras med en
handlingsplan som skulle beskriva konkreta insatser för att uppnå strategins
långsiktiga syfte och mål. 2018 framkom att sjukvårdsdivisionerna inte hade
möjlighet att prioritera arbetet med kultur och hälsa.
Området kultur och hälsa har drivits av Region Norrbottens kulturenhet där
olika aktiviteter, verksamheter och projekt genomförts via kulturfrämjande
verksamhet samt institutionerna. I de fall aktiviteter och projekt byggt på
förankring i de verksamheter som träffar målgruppen har hälso- och sjukvården blivit informerade och erbjudits möjlighet till samarbete. Någon etablerad samarbetsyta mellan kulturenheten och hälso- och sjukvårdsdivisionerna
finns inte för närvarande.
Region Norrbotten är, genom kulturenheten, med i en interreg-ansökan
kopplat till kultur på recept ”Arts om Prescription in the Baltic Sea Region”.
Beslut om projektets finansiering fattas under hösten 2022. Projektet syftar
till att utveckla modeller som är baserat på forskning och erfarenhet men
anpassningsbart till deltagande lokala partners förutsättningar och hälso- och
sjukvårdssystem. Vid det fall att projektansökan beviljas kommer det treåriga projektet att genomföras i bred samverkan för utforskandet av hur kultur
på recept kan genomföras i Norrbotten.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Beslutsunderlag:
Motion 10-2020 om Kultur på recept
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
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