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Kultur 365  

 

− ett samarbete mellan Kultur- och fritidskontoret och Omsorgskontoret. 
 

Kultur 365 har under 2019 fortsatt att arbeta med ett brett och varierat utbud av aktiviteter för seniorer. 
Kultur 365 har tagit till sig nya förslag från äldre och personal för att skapa både kontinuitet och 
överraskningar i utbudet av aktiviteter. Verksamheten präglas av ett salugent perspektiv, det vill säga att 
vi vill stimulera det friska hos individerna i äldreomsorgen. 
 
Kultur 365 har fortsatt att vara i framkant nationellt i arbetet med att skapa nya perspektiv och synsätt på 
aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer. Den nationellt uppmärksammade PlaymÄkers 
ingår i Kultur 365:s verksamhet. Kultur- och fritidskontoret och Omsorgskontoret har ett samarbetsavtal 
om vilka resurser som respektive kontor ställer till förfogande för perioden 2020–2022. 
 
Kultur 365 har under 2019 genomfört 475 aktiviteter där totalt 11 710 personer har deltagit. 
  
Bakgrund 
Den demografiska utvecklingen visar att minst en fjärdedel av befolkningen i Sverige kommer att vara 65 
år eller äldre år 2050. Den grupp människor som vi betecknar som ”äldre” utgör således en allt större 
andel av befolkningen, vars behov och rättigheter behöver tillgodoses i ett samhälle som är till för alla 
generationer. 
 
Aktuell hjärnforskning visar hur kulturell verksamhet påverkar hjärnans funktioner positivt. Forskningen 
pekar på att ett aktivt kulturliv medverkar till att äldre personer kan vara friska och aktiva längre upp i 
åldrarna. Därmed blir frågan om kulturvanor och kulturutbud även en angelägenhet för äldreomsorgen.  
 
Det är allt för många äldre som drabbas av ofrivillig ensamhet, depression eller annan psykisk ohälsa. Det 
är därför viktigt att det förebyggande arbetet stärks som möjliggör samvaro, kultur och andra aktiviteter 
för äldre. 
 
2005 blev Kultur 365 ett projekt inom Södertälje kommun. 2007 startade PlaymÄkers som ett projekt och 
med hjälp av en miljonsatsning från Kulturrådet kunde vi arbeta med strategi och utveckling av denna 
verksamhet. 
Med PlaymÄkers som grund har Södertälje kommun blivit en föredömlig katalysator – även för resten av 
Sverige – i utvecklingen av empati och teknik inom äldreomsorgen. Det är mot den bakgrunden som 
Södertälje kommuns verksamhet Kultur 365 arbetar och utvecklas. 
 
Verksamhetens organisation 2019 
Under 2019 bestod styrgruppen av Staffan Jonsson, Kultur- och fritidschef och Eva Pedersen-Wallin, TF 
socialdirektör äldre och omsorg (OK). Fr.o.m. maj 2019 ersatte Helena Hellström, Tf Kultur-och fritidschef, 
Staffan Jonsson i styrgruppen.  
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Kultur 365 leds av Lars Ahlin, Kulturmäklare på 100 %. Anställda som PlaymÄkers är Joel Holm på 100 % 
och Cecilia Sahlström 100 % (jan-juni) och Josefine Kraft 100% (aug-dec). Kultur 365 har under året haft 3 
konsulter från Telge Tillväxt AB på 75%. 
 

Aktivitetsutvecklare  
 

På varje enhet inom äldreomsorgen finns utsedda 
aktivitetsutvecklare som fungerar som referensgrupp för 
Kultur 365. I aktivitetsutvecklarens roll ingår ”Att utveckla 
aktivitetsformer och aktiviteter på sin enhet. Att 
informera, inspirera och vägleda övrig personal på 
enheten”.  Vi arbetar även med utvärdering och tester av 
nya aktiviteter och material i verksamheterna, där våra 
äldre tillsammans med aktivitetsutvecklare ger sina 
synpunkter och informerar om sina upplevelser.  
Kultur 365 ser aktivitetsutvecklarna som otroligt viktiga 
”livlinor” inom äldreomsorgen. För en mer levande 
omsorg men också för ökad kommunikation angående de aktiviteter som arrangeras. Vi har pratat om hur 
viktigt det är att ta stunder för reflexion med seniorerna både om gamla-och nutidskänslor. På våra möten 
presenterar personal även för varandra tips på aktiviteter. I december 2019 fanns det 30 
aktivitetsutvecklare och under året har 6 aktivitetsutvecklarmöten genomförts. 
 
Inspirationsföreläsning för aktivitetsutvecklare på Aktivitetsutvecklarmöten 
Susan Karlkvist, som i flera år arbetat inom Kultur i vården och kreativt skapande med färg och äldre, 
deltog vid ett till tillfälle. Fokus ligger på utforskande och nyfikenhet - alla kan måla. En kommentar i 
utvärderingen var: ”Att måla ledde till att jag fick tänka på annat. Minskar stress. Tack för det”.  
 
Körpass med Cecilia Q Öhrwall 
Kultur 365 bjöd in körledaren Cecilia Q Öhrwall till en timmes körpass för att få igång rösten och kroppen. 
Utan krav och med glädje prova på att leka med röst och kropp vara mycket uppskattat för personalen. 
 
Workshop i Sittande Minnesrörelser 
Therese Marklund höll en föreläsning om äldre och träning, tankarna bakom ”Sittande minnesrörelser”. Vi 
hade en rolig och aktiverande workshop där personal hittade på rörelse, som sedan gjordes till musik. 
 
Besök på aktivitetsmöten på enheterna 
Lars Ahlin har besökt många enheter på deras aktivitetsmöten under året för att prata aktiviteter och 
vilket stöd från Kultur 365 som behövs. 
 
 
Reflexer till all äldreomsorgspersonal 
Kultur 365 vill uppmuntra och synliggöra hur viktiga äldreomsorgspersonalen är genom att dela ut 
reflexer där det står: ”Kultur 365 – något att reflektera över”. Men det är inte bara aktivitetsutvecklarna 
som har ansvar för att skapa bra aktivitetsmöten med äldre. Därför får även för all personal inom vård-
och omsorgsboende, dagverksamhet och hemtjänst denna present.  
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Verksamheten 2019 

 

Kära hjärtanes 
Den 14 februari infaller ”Alla hjärtans dag” och Kultur 365 vill lyfta denna 
dag för en bättre kontakt mellan barn och äldre i Södertälje. För femte året 
i rad ordnade vi så att barn från förskolor och skolor i Södertälje kunde 
skicka ett vykort med en målning till våra äldre som har omsorg i 
Södertälje.  

Triggarlådor 
Syftet med triggarlådorna är att skapa tankar, samtal och aktivitet kring innehållet i dem. Det kan vara en 
bild, ett föremål eller en text inom ett valt tema.  Samtliga triggarlådor har under året fortsatt cirkulera på 
vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter. Triggarlådor som fanns 2019: Folkparken, Fiskaren, 
Fåret, Stina i Lina, Donna i Ronna, Björken, Waldorf, Scania, Las Vegas, Dockskåpet, Olympiad, Södertälje, 
Tom Tits Experiment samt en finsk och en arabisk triggarlåda. 
 
Månadens konstverk från Södertälje konsthall 
Södertälje Konsthall distribuerar och erbjuder varje månad en ny tavla i ett publikt utrymme på 
äldreboenden. Det medföljer även information till varje verk. Det är Artursberg, Wijbacken, Ljungbacken, 
Oxbackshemmet och Glasberga som har deltagit i detta projekt för att möjliggöra nya konstupplevelser 
även på äldreboenden. 

Boken ”När djuren är sjuka” av Margareta Lithén delades ut till alla enheter. I boken följer vi veterinären 
Kjell Nordin när han tar hand om olika sjuka eller skadade djur. Boken innehåller många bilder som 
kompletterar berättelsen på ett fint sätt. 
 
”Bröllopsminnen – en resande miniutställning” från Livrustkammaren 
En minneslåda från Livrustkammaren på temat bröllop. Den gick på turné under våren på äldreboenden 
och dagverksamheter. Innehållet uppmuntrade till trevliga samtal och till att minnas egna och andras 
bröllop. 

Duon Zendraget underhöll med sköna låtar från förr 
Zendraget, Joseph Barabas och Catharina Lindahl underhöll med gamla sköna låtar i en härlig blandning, i 
både rockigt och lugnt tempo. Med lite småprat skapades en skön stämning, där äldre kunde minnas 
tillbaka och kanske till och med vill röra på armar och ben. Med glädje och fart blev programmet omtyckt 
hos boende och personal på många platser. 
 
Pilotprojekt med en praktikvecka för åk 8 
Vecka 19 anordnades en praktikvecka för 10 elever årskurs 8 från Brunnsängsskolan. Praktiken var inom 
äldreomsorgen och syftet var att locka fler ungdomar till att söka sig till vårdutbildningar och kommunens 
äldreomsorg. Initiativet skedde som ett pilotprojekt mellan Omsorgskontoret, Kultur 365/Kultur-och 
fritidskontoret och Utbildningskontoret. Eleverna fick tillsammans med PlaymÄkers som handledare prova 
på olika sorters verksamheter inom äldreomsorgen som hemtjänst, vård- och omsorgsboende och 
dagverksamhet. Närvarande första dagen var chefen för äldreomsorgen, lärare från vårdutbildningen och 
personal från omsorgskontoret. Det blev även utbildning om demenssjukdomar och bemötande. Vi bjöd 
även på lunch för elever och personal. Eleverna erbjöds en lite annorlunda och framförallt varierande 
praktikvecka inom Södertälje Kommuns äldreomsorg. Det blev ett mycket lyckat projekt för att 7 av 10 
sökte sig till Södertälje kommuns vård-och omsorgsprogram. 
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Ny Pop-up butik för seniorer i centrum den 1-5 april 
Kultur 365 öppnade en Pop-up butik i centrum som vände sig till seniorer. 
Butiken bjöd på analoga och digitala varor, tjänster och upplevelser. Som 
besökare fick man möjlighet att handla second hand, titta på gamla 
Södertäljefilmer, föreläsningar, få hjälp med teknik i din mobil, surfplatta 
eller prova VR-glasögon, uppleva vårt konstgalleri och njuta av en fika med 
andra. 
Detta blev en succé! Det var många äldre som aldrig tidigare besökt en 
mötesplats som skapade nya kontaktnät i butiken. Konceptet med en pop-
up butik var ett nytt tankesätt i Södertäljes centrum. Nu finns diskussion 
om att göra fler Pop-up butiker framöver.  
 
 
Wendela Hebbegymnasiet gästspelar för äldre 
Musikelever från Wendela Hebbegymnasiet bjöd på underhållning för boende på Artursbergs 
kortidsboende, LUNAträffen, Björkmossen och Bergviks seniorboende. Programmet hette ”Gamla 
godingar med ungdomlig toutch”. 
 
Camp 65+  
Den 24 maj arrangerade Kultur 365 CAMP 65+ med syfte att fylla staden med en mix av roliga, 
involverande och sociala aktiviteter för seniorer i alla åldrar, hälsor, bakgrunder och livssituationer.  
Arrangemanget ägde rum på Järnagatan ovanför Marentrappan och var ett samarbete med Södertälje 
Centrumförening, olika företag, föreningar och med stöd av Kanalåret 2019.  
Vi genomförde CAMP 65+ även den 5 oktober på Marentrappan tillsammans med andra föreningar på 
Marentrappan med stöd av Kanalåret 2019. 

Gårdsmusikanter  
Succén från tidigare år med Gårdsmusikanter fortsatte under sommaren 2019. Kultur 365 hade tre team 
med sammanlagt elva feriepraktikanter. De anställda ungdomarna åkte runt till enheter inom 
äldreomsorgen och spelade musik under dagtid i tre veckor per team. 
Inför besöken i äldreomsorgen fick samtliga Gårdsmusikanterna en utbildning om hur det fungerar på 
olika enheter inom äldreomsorgen och om demenssjukdomar, men även om vilken musik som äldre kan 
tänkas önska för att anpassa underhållningen efter publiken. Sommaren fylldes av musikstunder med 
generationsnära möten, med nöje för både unga och äldre. 

Folkparksdag på Torkällberget 25 juni 
Den 25 juni mellan 13-15:30 bjöd Kultur 365 upp alla 65+are till en folkparksdag på Torekällberget. Vid 
dansbanan underhöll Åsa Delham med att sjunga gobitar från bl.a. Siw Malmqvist. Joseph Barabas bjöd 
upp till dans. Vi erbjöd även tombola, chokladhjul, kast på burkar, barn som lekte gamla lekar och 
gårdsmusikanterna spelade. Vi arrangerade dagen i samarbete med Torekällberget och Kanalåret 2019. 
 
Utflykt till kakslottet i Taxinge 
Den 20–21 augusti arrangerade Kultur 365 och Nobina en 
utflykt med SL-bussar från Södertälje till Taxinge Slott. Det blev 
en sådan stor efterfrågan att vi fick göra detta vid två tillfällen. 
Vi hade underbara dagar med 75 brukare och personal från 
olika äldreboenden. 
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Memory – program med dans och teckning 
”Minnet finns inom oss och speglas i rörelsen och i bilden. I dansen saktar vi ner och låter dem bli 
synliga”. I dansarens möte med konstnären tolkas dansens rörelser och skapar egna minnen. Denna 
föreställning öppnade upp tankar om att våga stanna upp, låta betrakta vår omvärld och komma våra 
innersta minnen nära”. Den framfördes av Juha Nyberg, bildkonstnär och dansare Elsa Sjögren. 

TV-pejling 
Tv:n kan vara en väldigt bra aktivitet när vi använder den aktivt. Denna pejlingen gjordes under hösten 
bara vid ett tillfälle och var ingen undersökning. Det kanske bara var så vid detta tillfället. Det vi kan säga 
är att står Tv:n på är det oftast amerikansk serie eller Malou som visas. Vi gör denna undersökning för att 
Tv:n är en bra aktivitetsteknik om den används på rätt sätt. Det var lite bättre nu än vid förra 
undersökningen för 2 år. 

En hälsodag på Mariekällgården 
Kultur 365 och FaR(Fysisk aktivitet på recept)-mottagningen i Södertälje arrangerade en rolig och 
inspirerande eftermiddag för alla runt 65 år eller äldre.  PlaymÄkers underhöll med programmet om ”Ted 
Gärdestad”. Vi fick lyssna på och prata med hälsopedagogerna Camilla och Jessica som informerar om 
fysisk aktivitet på recept.  Äldre hade även möjlighet att prova på några aktiviteter och bjöds på fika på 
Mariekällgården. 

Julstämning 
Den 15 december bjöds 390 gäster i Södertälje in till en julbuffé på Park 
Hotell. 
Med underhållning och god mat samlades äldre för att värma upp inför 
julen. ”Julstämning” var finansierat av donationer från privatpersoner 
och företag. Detta arrangemang var gratis för 70-åringar och äldre. 
Samarbete mellan Kultur365, Moshe Kucukkaya och olika företag. 
Vid detta tillfälle delade vi ut en enkät för att ta in önskemål från 
seniorer ang kulturprogram, smultronställen, hur man kan motverka ofrivillig ensamhet och hur man 
använder Södertäljes kulturinstitutioner.  

En fröjdefull jul med visartist Mikael 
Visartist Mikael Edfelt gjorde en uppskattad turné inom äldreomsorgen för att skapa en fröjdefull jul. Det 
bjöds på dansanta visor och högstämda julsånger. 
 
 

PlaymÄkers  

PlaymÄkers är en verksamhet där ungdomar 
besöker vård- och omsorgsboenden, 
dagverksamheter och mötesplatser i 
Södertälje kommun. Syftet är att skapa 
generationsmöten och att väcka minnen och 
aktivera sinnen med ny teknik och kultur som 
verktyg. 
PlaymÄkers dagliga verksamhet består av en 
förmiddag med mingel och samtal och en 
eftermiddag med ett interaktivt program. 
Under året har dessa program genomförs: 
London, Bingolotto, Astrid Lindgren, Nile City, 
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1950-tal, Djur i djungeln, Sommaren är kort, Ted Gärdestad, Dansshow, Elsa Beskows Sagovärld, Flower 
Power och Makalösa manicker. I samband med ”Djur i djungeln” startade en diskussion om vilka 
aktiviteter som vi kan tillåta på äldreboende, som är både en lägenhet för äldre och en arbetsmiljö för 
personal. 
 
PlaymÄkers startade 2007 och har sedan utvecklats till den stora och mångskiftande verksamhet som 
finns idag. Förutom att öka livskvalitén för äldre i omsorgen vill verksamheten locka fler ungdomar att 
söka sig till äldreomsorgen.  
 
Samarbete med Telge Tillväxt AB 
Telge Tillväxt AB arbetar med att hjälpa ungdomar att komma ut i arbetslivet och ett samarbete mellan 
Kultur 365 och Telge Tillväxt AB startades redan 2011. Ungdomar från Telge Tillväxt AB får själva söka 
till Kultur 365 där arbetet går ut på att följa med PlaymÄkers verksamhet ute i äldreomsorgen. 
 
Under 2019 så införde vi ett nytt sätt att skriva slutgiltiga intyg när assisterande PlaymÄkers väl avslutar 
sin tid som assisterande PlaymÄker. Med en mer tydlig struktur på vad ungdomarna ska lära sig under 
sin tid kan vi med bättre underlag skriva mer kvalitativa omdömen som förhoppningsvis i framtiden 
leder till yrken inom omsorg.  
 
PlaymÄkers tekniklåda på enheten 
På varje enhet har vi placerat en tekniklåda så att PlaymÄkers inte måste släpa med sig de tunga sakerna 
som högtalare och projektor i sina väskor.  

PlaymÄkers föreläsningar och workshop 

Biblioteket i LUNA 
En föreläsning som PlaymÄker Joel Holm höll i tog plats hos biblioteket under veckan ”Digitala 
Södertälje”. Här berättades det om hur vi arbetar med digital teknik i mötet med äldre i vår vardag.  

Göteborg 
För att inspirera till användandet av digital teknik i äldreomsorgen blev PlaymÄkers Josefine Kraft och Joel 
Holm inbjudna för att föreläsa i Göteborg. Föreläsningen var om verksamheten Kultur 365 och om 
PlaymÄkers olika arbetsmetoder och teknik som involverar bland annat surfplatta, VR glasögon och annan 
teknik. 

Rågsved 
I oktober blev PlaymÄkers inbjudna att hålla ett program i Rågsved. Programmet som hölls var en 
blandning mellan information gällande PlaymÄkers arbetsmetod samt ”Sommaren är kort” programmet.  

Haninge 
I oktober 2019 deltog PlaymÄkers på en äldremässa i Haninge. Under mässan deltog Josefine Kraft, Joel 
Holm samt Assisterande PlaymÄker och visade upp VR-glasögon. Ett väldigt stort intresse märktes och i 
montern var det konstant fullt av nyfikna seniorer. 

Hemtjänsten 
Som en del av ”Projekt Hållbar arbetshälsa” inom arbetet i Äldreomsorgen följde PlaymÄkers med 
hemtjänsten med uppdrag att försöka observera användningsområden för surfplattor samt att själva 
försöka inspirera till användning av dessa verktyg.  

Mötesplatser 
Playmäkers har under 2019 besökt mötesplatser i Södertälje. Mötesplatserna som besöktes var bl a Järna, 
Lina och Enhörna mötesplats. Järna och Lina fick båda PlaymÄkers programmet om Ted Gärdestad som 
hette ”Himlen är oskyldigt blå”.  
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Enhörna mötesplats hade själva ett önskemål om att få pröva VR glasögon. PlaymÄkers hade med VR-
glasögon med olika nivåer av intensitet på materialet. Exempel på vad som visades upp är till exempel 
interaktiv berg- och dalbana, besök på skansen och den lite lugnare 360 videon Enhörna 
hembygdsmuseum.  

 

VR-glasögon 

VR, Virtual reality, är en fantastisk modern teknologi som har 
ett värde långt utanför datorspelvärlden. Terapeutiskt används 
VR idag världen över för t.ex. strokerehabilitering, 
smärtlindring, behandling vid PTSD (Posttraumatiskt 
stressyndrom), depressioner och fobier. Den besläktade 
tekniken AR (Augmented reality), förstärkt verklighet, har också 
visat nyttor inom vården och inte minst utbildningsvärlden. 
Genom samarbetet med Film Stockholm (nu region Stockholm) 
blev Södertälje kommun redan 2016 en av pionjärerna med VR 
inom äldreomsorgen. Tekniken används idag i Södertälje och 
andra kommuner och landsting för att aktivera och engagera brukare på äldreboenden. 
2018 köpte det in egna VR-glasögon till alla äldreboenden och dagverksamheter för att ge digitala resor 
och upplevelser.  
 

VR med rörelsestimulans 
I januari och februari fortsatte Daniel Kemppi (LucidVR) att besöka Heijkensköldska dagverksamheten och 
Ljungbacken. Daniel inspirerade personalen att började testa VR-teknik med handkontroller. Personal har 
under året fortsatt att själva erbjuda denna aktivitet för besökare. 
 
Göra egna VR-filmer från Södertälje  
Under sommaren 2019 har Kultur 365 skapat 11 stycken lokala 360° filmer från Södertälje som sedan 
distribuerats alla äldreomsorgsenheter i Södertälje. Följande filmer har producerats: Blommor och 
trädgård, Resa till Birka med Ejdern, Enhörna hembygdsmuseum, Musik i S:ta Ragnhilds Kyrka, S:ta 
Ragnhilds kyrka, Scania museum, Södertälje stadsvandring, Soltorp Torekällberget, Utsikt över Södertälje, 
Torekällberget staden, Torekällberget landet. Dessa idéer och förslag på vad som ska spelas in har vi 
hämtat ifrån ett aktivitetsutvecklarmöte som skedde under 2018.  

VR film för att inspirera till bättre måltidssituation 
Kultur 365 har tillsammans med Södertälje Kommuns dietist Stina Franzén tagit fram en 180° 3D film som 
ska upplevas via VR glasögon för att personal själva ska få förståelse för vikten av en trevlig 
måltidssituation.  

 
 
 

Kultur 365 samarbetar  

 

Nationella nätverk   
Kultur 365 har på både nordisk och riksnivå fått en plats för sina innovativa, nytänkande och modiga 
projekt med och för äldre. Därför har detta år innehållit många inbjudningar från andra kommuner och 
organisationer för att locka till liknande verksamhet. Att nätverka är viktigt både för att sprida den 
kunskap vi har i projektet men också att inspireras av andra aktörer.  
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Lars Ahlin är sedan 2001 med i det ”Nationella nätverket för Kultur i vården”. Nätverket för kultur i vården 
i Sverige är ett forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter för yrkesverksamma inom 
området. Gruppen träffas årligen på olika platser i Sverige och har nu bytt namn till ”Kultur och hälsa”. 
 
Nätverkets mål är att öka kunskapen om vad kultur i vården kan innebära för enskilda människor och för 
samhället i stort. Nätverket vill stimulera till tvärsektoriella samarbeten mellan företrädare inom hälso- 
och sjukvårdsektorn, kultursektorn samt kommunernas vård och omsorg. 2019 hölls ett riksmöte den 28-
29 november i Stockholm. 
 
Det har under året hållits två halvdagsmöten i nätverket ”Kultur och äldre i Stockholms län”, som var ett 
initiativ från Södertälje. Detta nätverk ingår i Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) 
och är en regional samverkansgrupp för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i 
Stockholms län samt Region Gotland.  Nätverket består idag av 24 medlemmar spridda över hela 
Stockholms län. 
 

Kultur 365 representerar och inspirerar 

 
Studieresa till Västerås kommun med Äldreomsorgsnämnden och tjänstemän 
Kultur 365 följde med på en studieresa för Äldreomsorgsnämnden för att bli inspirerad av Västerås 
kommuns innovativa tänk kring välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Kultur 365 fick en stund att 
informera Västerås kommun kring Kultur 365:s tankar kring unga, äldre och teknik. 
 
PRO i Brunnsäng och Hovsjö 
Kultur 365 besökte PRO i Brunnsäng och Svenska Kyrkan i Hovsjö. Vi pratade om vad vi gjorde inom 
äldreomsorgen och diskuterade med närvarande medlemmar önskemål kring aktiviteter och mötesplatser 
i Södertälje. 
 
 
 

2020 och långsiktig hållbarhet för kommunen 
 
Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden 
som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.  Kultur 365 berättar här vad denna verksamhet kan 
hjälpa till med för att nå upp till målen under 2020–2022. 
 

KF mål 1 2020-2022 

Kunskapsstaden Södertälje 
Kultur 365 samarbetar med Utbildningskontoret och Omsorgskontoret för att öka intresset bland unga att 
utbilda sig och arbeta inom äldreomsorgen. Att söka och koppla akademisk forskning till Kultur 365 är 
viktigt för att fortsätta utveckla verksamheten utifrån de senaste rönen. 
 
KF mål 2 Södertälje medborgare och välfärd - social hållbarhet 
Kultur 365 möjliggör att äldre som har behov av hemtjänst även får tillgång till kulturupplevelser och mer 
social närvaro i sitt hem genom bl.a. PlaymÄkers. 
 
 
 



 

Kultur 365 
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KF mål 3 Medborgarna har goda livsvillkor 
Kultur 365 fortsätter i sitt arbete för att skapa nya synsätt på fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt 
tänkande med syfte att öka livskvaliteten för de äldre i Södertälje. PlaymÄkers kan ge ökad gemenskap 
och tillgängliggör till kultur genom ny teknik. 
 
KF mål 4 Medborgarna för god service och hög tillgänglighet 
Den långsiktiga visionen är att skapa ett hållbart samhälle och tillvaro för äldre genom att utveckla ett 
lättillgängligt och helhetsskapande utbud av anpassade kulturaktiviteter, tjänster och nätverk. Att 
inventera utbudet och nå en ökad samverkan mellan aktörer i Södertälje kommun och på ett mer effektivt 
sätt ta vara på resurser i form av kompetens, programutbud, kulturutövare och mötesplatser. Genom 
satsning på välfärdsteknik för att effektivisera, bredda och utveckla aktivitetsverksamheten. 
 
 

Sociala medier 
 

Digitala nyhetsbrev 
Genom att besöka vår hemsida kan intresserade anmäla sig till att få Kultur 365 nyhetsbrev. Detta mejlas 
ut den 15:e varje månad.  

 

Instagram och facebook 
Fler enheter delaktiga i Kultur 365:s Instagramkonto 
Alla äldreboenden fick en vecka var på vårt instagramkonto för att under våren publicera en till tre bilder 
om dagen. Genom att under en vecka lämna över vårat instagramkonto till enheterna vill vi att ni visar hur 
många aktiviteter personalen faktiskt arrangerar på sina enheter. 

Under andra halvan av 2019 har våra sociala medier uppdaterats mer regelbundet med 3 inlägg i veckan. 
Vi har i och med detta kunnat uppnå ökad statistik och nått en bredare målgrupp än tidigare. Kultur 365:s 
Facebooksida har fått 64 nya gillare och ökat med 93 nya följare. På vår Instagram kan vi se att vår största 
målgrupp är mellan 35–54 år.  

               

   

      

 

Hemsida 

Läs om vår verksamhet på Södertälje kommuns hemsida: 

https://www.sodertalje.se/k365 
 

https://www.sodertalje.se/k365

