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Kulturnämnden 

Deltagande i projekt Kultur och hälsa, ansökan till Central Baltic 
Programme 2014-2020 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna kulturnämndens deltagande i en projektansökan för 2016-17 gällande 
utvecklandet av strategier för kulturverksamheter inom området kultur/konst och hälsa, under 
ledning av Tartu kommun i Estland och ställd till Central Baltic Programme 2014-2020, samt 

att varje part i projektet bär sina egna kostnader. 

Sammanfattning 
Tartu kulturförvaltning har inbjudit Uppsala och Tampere (Tammerfors) att delta i en ansökan 
till Central Baltic Programme. Ansökan gäller ett 2-årigt projekt som dels vill möjliggöra att 
dela erfarenheter och dels undersöka nya vägar eller utveckla existerande projekt inom 
området kultur och hälsa. Ansvarig för projektet är Tartu kommun som skriver ansökan och 
leder projektet. Intresse finns att delta från verksamheten för offentlig konst, kultur i vård och 
omsorg, Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus. Uppsala läns landsting, Kultur och 
bildning, vill också delta med sin konstverksamhet och kultur i vården, som del i Uppsalas 
partnerskap. 

Ärendet 
I kulturnämndens verksamhetsplan för 2015-2018 ligger uppdraget att undersöka 
möjligheterna till samarbeten kring residensverksamhet samt att utveckla andra former av 
internationella och interkulturella utbyten med fokus på professionell konstnärlig bildkonst. 
Även framhållandet av kulturens betydelse i samhällsutvecklingen nämns, gärna i samarbete 
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med landstinget och den regionala samverkan. Kulturens betydelse för folkhälsan är i fokus i 
projektet. 

Kulturförvaltningens avdelning för strategi & omvärld har under våren 2015 gett Tartu 
kulturkontor godkännande att ta med Uppsala som intresserad part i ett eventuellt projekt 
gällande kultur och hälsa, med mening att söka finansiering från EU. Tartus kulturchef har i 
slutet av augusti varit på studiebesök i Uppsala och berättat om projektet. Möten med chefen 
för Uppsala konstmuseum och tf chef för Bror Hjorths Hus har genomförts liksom möten med 
ansvarig för Kultur i vården och intendenten för offentlig konst i Uppsala kommun. Möten 
med chefen för kulturenheten, strateg samt ansvarig för kultur i vården på Kultur och 
bildning, Landstinget har genomförts. 

Central Baltic Programme 2014-2020 är ett program för finansiering av gränsöverskridande 
samarbetsprojekt i den centrala Östersjö-regionen. Deltagande länder är Finland (inklusive 
Åland), Estland, Lettland och Sverige. Summan 115 miljoner euro kommer att ställas till 
förfogande under programtiden, från European Regional Development Fund (ERDF). Tartu 
kommer att ansöka om 200 000 euro. Ansökningstiden för det aktuella programmet går ut 1 
oktober 2015. 

Såväl Uppsala kommuns som landstingets kulturförvaltningar har intresse av att delta. 
Projektet fokuserar på konsten, hur museer kan vara en mötesplats eller hur museer kan arbeta 
utanför institutionen i olika sammanhang. Projektet avser att utveckla konstupplevelser för 
utvalda målgrupper, till exempel personer med demensdiagnos, funktionsnedsatta, 
traumatiserade ungdomar, nyanlända med flera. Samarbetet mellan museer, offentliga konsten 
och kultur i vård och omsorg kan utvecklas liksom samarbetet på dessa områden med 
Landstingets kulturförvaltning Kultur och bildning. Detta är en möjlighet att samverka i ett 
angeläget målgruppsarbete, utveckla metoder och lära av andra. 

Ekonomiska konsekvenser 
I det fall ansökan godkänns och pengar beviljas ska Uppsala kommun gå in med motsvarande 
50 000 euro i projektet (25 %) under en tid av 2 år. Projektet löper 2016-2017 och avslutas i 
januari 2018. Insatsen kan vara arbetstid eller annat. Landstingets Kultur och bildning 
kommer att bidra med både arbetstid och medel inom Uppsala kommuns deltagande. Tillbaka 
får då Uppsala ca 65 000 euro för projektet, det ska finansiera våra särskilda projekt som vi 
ska utarbeta, studiebesök och deltagande i konferenser, arrangerande av en stöne konferens 
med mera. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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