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Kultur 365  
 

 ett samarbete mellan Kultur och fritid och Äldreomsorgen inom Social-och 

omsorgskontoret. 
 

Kultur 365 har under 2016 fortsatt arbeta med ett brett och varierande utbud med aktiviteter för 

seniorer. Kultur 365 har tagit till sig nya förslag från äldre och personal om att skapa både 

kontinuitet och överraskningar i utbudet av aktiviteter. Kultur i vardag och till fest.  

 

Målet med verksamheten är att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och 

kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun. Samarbetet inleddes 2002 och 2016 

tecknades ett nytt avtal för 2017-2019.  Kultur och fritid och social- och omsorgskontoret har 

gjort en överenskommelse om vilka resurser som respektive kontor ställer till förfogande.  

 

Enligt äldreomsorgens nationella värdegrund ska vård- och omsorgsarbete präglas av trygga 

boendeförhållanden och en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Värdegrunden 

stödjer den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. Regeringens uppdrag till 

Kulturrådet har syftat till att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet genom 

kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra. Med delaktighet menas att 

individer ur målgruppen äldre ska delta som utförare eller genom en egen upplevelse i aktiviteter 

baserade på ett brett kulturbegrepp. 

 

Kultur 365 har under 2016 genomfört 775 aktiviteter där totalt 12250 personer har deltagit. 

  

Projektets organisation 2016 

Under 2016 bestod styrgruppen av Staffan Jonsson, Kultur- och fritidschef och biträdande 
Socialdirektör Kjell Sjundemark. From maj är också Catherine Persson, Resultatområdeschef för 
Vård- och omsorgsboende samt hälso- och sjukvårdsenheten, med i styrgruppen. 

Kultur 365 leds av Lars Ahlin, Kulturmäklare på 100 %. Anställda som PlaymÄkers är Sandra 

Karlung på 100 % och Joel Holm på 100 % från och med augusti. Gustav Gälsing arbetade som 

PlaymÄker på 100 % till och med augusti 2016. 

 

Aktivitetsutvecklare  

På varje enhet inom äldreomsorgen finns utsedda aktivitetsutvecklare som fungerar som 

referensgrupp inom Kultur 365, där vi samarbetar och ta tillvara på deras erfarenheter och idéer. 

I december 2016 fanns det 35 aktivitetsutvecklare. I aktivitetsutvecklarens roll ingår ”Att utveckla 

aktivitetsformer och aktiviteter på sin enhet. Att informera, inspirera och vägleda övrig personal 

på enheten.” Vi arbetar även tillsammans med utvärdering och tester av nya aktiviteter och 

material i verksamheterna, där våra äldre tillsammans med aktivitetsutvecklare ger sina 
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synpunkter och informerar om sina upplevelser. Under året har 6 aktivitetsutvecklarmöten 

genomförts där vi utbyter tips, information och planerar kommande aktiviteter. På två av dessa 

möten har vi haft föreläsningar och workshops.  

 

Den 30 maj besöktes vi av musikterapeuten Katarina Lindblad som berättade om Svenskt 

Demenscentrums webbutbildning Mötas i musik.  En utbildning som inspirerar till hur 

vårdpersonal kan använda musik på ett medvetet sätt i det dagliga arbetet.  

 
Den 24 oktober arrangerdes mötet tillsammans med Stockholms läns landsting ”Kultur i vården”. 
Under mötet kunde aktivitetsutvecklarna välja mellan två workshops: Textila minnen från när 
och fjärran med Ebba Brusewitz och Nina Kader eller Chaplin dansar in med koreografen Elin 
Samuelsson. Efter dessa workshops hölls en föreläsning av undersköterskan, musikern och 
skribenten Jannika Häggström. Jannika berättade om sin bok ”Som får ditt hjärta att sjunga”, 

en samling av hennes berättelser från sin tid som undersköterska i demensvården.  

 

Verksamheten 2016 

Välfärdsteknologi i äldreomsorgens hand  

Ny teknik används allt mer för att ge en bättre vård och omsorg. För tillfället är det främst 

mobiler och surfplatta som är vanligast – men vilken ny teknik kommer att användas i morgon? 

Människan främsta källa för inhämtning av information och upplevelser sker genom 

sinnesintryck – hur kan tekniken ta hänsyn och stimulera detta?  

Med PlaymÄkers som grund har Södertälje kommun blivit en bra katalysator även för resten av 

Sverige i utvecklingen av empati och teknik inom äldreomsorgen. Detta är början på ett 

strategiarbete för att möta förväntningarna som framtidens äldre har på teknik inom 

äldreomsorgen, så att IT-vardagen kan fortsätta även inom äldreomsorgen.  

 

Surfplattor inom äldreomsorgen 

I augusti 2014 inleddes ett projekt med surfplattor inom äldreomsorgen i Södertälje där Kultur 

365 utbildar personal i användandet av surfplattor. Personal inom äldreomsorgen, sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter har testat verktyget på sin arbetsplats. Även Demensteamet i Södertälje 

och PlaymÄkers har varit med i arbetet.  Surfplattan är dels kompetenshöjning i att använda 

digitala verktyg och tjänster, dels att hitta sätt att använda dessa digitala verktyg för att 

vidareutveckla aktiviteter inom äldreomsorgen. Vi har upptäckt, undersökt och leka oss fram till 

hur surfplattan skulle kunna stimulera till aktivitet, bättre rehabilitering och bättre 

kommunikation med anhöriga. Projektet avslutades underhösten 2016 och på ett sista möte den 

20 november kunde deltagarna tillsammans utvärdera arbetet med surfplattorna.  

Enheterna har själva tagit över surfplattorna för fortsatt användning och utveckling.  

 

Kära hjärtanes 

Den 14 februari infaller ”Alla hjärtans dag” och Kultur 365 ville lyfta denna dag för en bättre 
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kontakt mellan barn och äldre i Södertälje. För andra året i rad ordnade vi så att barn från 

förskolan och lågstadiet i Södertälje kunde skicka ett vykort med en målning till alla våra äldre 

som har omsorg i Södertälje. 

På framsidan fick barnen måla och på baksidan fanns en förtryckt text som löd: ”Från ett litet 

hjärta till ett stort”. Äldreomsorgspersonalen hjälpte sedan till så vykortet kom fram med denna 

varma och livsbejakande hälsning.  
 

G-bussen  

Under juli åkte Kultur 365 ut på turné med aktiviter och föreställning för barn och unga i 

Södertälje.  Ensemblen bestod av 6  pensionärer och PlaymÄkers Sandra Karlung och Gustav 

Gälsing som tillsammans åkte på bussturné till 19 platser runt omkring i hela Södertälje. Dagen 

inleddes med aktiviteter, tävlingar, parkleksverksamhet och experiment för besökarna. På 

eftermiddagen hölls en förställning där publiken fick träffa färgstarka personer ur Södertäljes 

historia, som Sankta Ragnhild, Björn Borg och kringelgummorna. G-bussen arrangerades av 

Kultur- och fritidskontoret, Södertälje kommun i samarbete med Södertälje teateramatörer, Tom 

Tits Experiment, Biblioteken i Södertälje, ABF, IKORO och Hyresgästföreningen.1 

 

G-bussen var en av många aktiviteter inom satsningen som Södertälje kommun kallade för 

Sommarkul. Denna satsning blev möjlig när regeringen fördelade 2,6 miljoner kronor till 

Södertälje kommun för gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. 

 

Pubrunda 

Under hösten besökte Kultur 365 fyra olika vård- och omsorgsboenden med vår egen mobila 

Pub. En miljö byggdes upp i boendets samlingssal med bardisk, dartspel och biljard. De äldre 

hade möjlighet att inhandla dryck, sjunga allsång och ta sig en svängom på dansgolvet. En riktigt 

lyckad turné som fortsätter under januari 2017. 2 

 

Utflykt till Plantagen 

Den 5 oktober arrangerade Kultur 365 en utflykt till Plantagen i Morabergs köpcentrum för äldre 

och personal från Södertäljes vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter. Besökarna fick 

kika runt på Plantagen och närliggande butiker som de var intresserade av. En dag fylld av nya 

intryck som avslutades med fika. Sammanlagt deltog 30 personer på denna utflykt.  

 

 

Digital busstur - till lunchmusik och modern teknik  

                                                 
1 Mer information om G-bussen: 
 https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/kultur-365/arets-projekt/g-bussen-sommarkul-hela-juli/ 
2 Svt:s reportage om Kultur 365:s Pub: 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/turnerande-pub-besoker-aldre 
 

https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/kultur-365/arets-projekt/g-bussen-sommarkul-hela-juli/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/turnerande-pub-besoker-aldre
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Den 2 november åkte PlaymÄkers med på närtrafiks-bussarna på linjerna 978 och 979. Ombord 

fanns möjlighet att få hjälp med teknikfrågor gällandes smartphone, surfplatta eller anslutning 

till Wifi på bussen. Bussarna stannade intill Stadshuset där besökarna kunde njuta av dagens 

gratis lunchmusik: gruppen Swing Time. Efteråt fanns PlaymÄkers och ungdomar från Telge 

Tillväxt på plats för hjälp med teknikfrågor hos besökarna. Arrangörer för dagen var Kultur 365 

med Nobina, Stadsscenen och Telge tillväxt. 

Bjällerklang 

Kultur 365 bjöd för tredje året i rad på julfirande för äldre i Södertälje. 2016 kallade vi denna dag 

Bjällerklang, fylld med allt vad julen kan erbjuda. Fokus i år var på besök av förskolebarn, där vi 

tillsammans sjöng julsånger, dansade kring granen och fick besök av tomten. Bjällerklang 

turnerade runt på 12 vård-och omsorgsboenden och dagverksamheter i Södertälje kommun. 

 

Kulturrådets bidrag till Kultur 365 

Mellan 2012-2015 fick Kultur 365 bidrag på sammanlagt 3,9 miljoner från Statens kulturråd 

avseende kultur för äldre. Bidraget syftade till att främja äldre människors delaktighet i 

kulturlivet och ge större kunskap om pågående utvecklingsarbete med kulturinsatser inom 

äldreområdet. Ett av dessa projekt som har fortsatt 2016 är Rock on later.  

 

Projektet Rock on later består av en grupp på åtta seniorer som varje vecka sedan september 

2014 repeterar i Kulturskolans lokaler.  Tillsammans skapar de bandet Forever Young och leddes  

vid starten av Klas Ahlman, anställd på Kulturskolan. Målet med projektet var att öka 

tillgängligheten av olika kulturformer för seniorer, i detta fall genom musiken. Att själv få 

möjligheten att skapa musik, i replokal och på scen. Denna grupp fortsatte på egen hand att 

repetera och spela tillsammans på Kulturskolan.  

 

PlaymÄkers  

PlaymÄkers är ett projekt 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 där förmiddagens möten och samtal är i fokus.  

PlaymÄkers startade 2007 och har sedan utvecklats till den stora och mångskiftande verksamhet 

som finns idag. Under 2016 har finansieringen skett med stöd av Statliga stimulansmedel för 

ökad bemanning inom äldreomsorgen.  

 

Förutom att öka livskvalitén för äldre i omsorgen så vill projektet locka fler ungdomar att söka sig 

till äldreomsorgen. Därför har vi ett nära samarbete med Telge Tillväxt AB som hjälper ungdomar 

att komma ut i arbetslivet. PlaymÄker har även haft en praktikant från en gymnasiekola i 
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Södertälje som under sin tid i verksamheten får en ny inblick i äldreomsorgen. PlaymÄkers 

samarbetar även med ABF Södertälje-Nykvarn. 

 

Under våren 2016 fortsatte PlaymÄkers med att arbeta inom hemtjänsten i Södertälje. Detta 

projekt avslutades med tre öppna PlaymÄkersprogram i Rosenlund, Grusåsen och Hagaberg – där 

syftet var att locka ut äldre som PlaymÄkers besökt i sina hem under våren. 

PlaymÄkerprogrammen arrangerades i samarbete med mötesplatserna för äldre i Södertälje. 

 

Förutom den dagliga verksamheten turnerade PlaymÄkers runt med visning av Sommar-OS. 

Många äldre på boenden hade svårt att ta del av sändningarna p.g.a. det enbart visades på 

betaltjänster. Därför ordnar PlaymÄkers visningar på flera av platser under augusti.  

Under oktober genomfördes också ett projekt med Södertäljes förskolor och skolor som vi 

kallade ”Mormor och rödluvorna”. En heldag med aktiviteter och teaterlek på flera olika 

boenden i Södertälje.   

 

PlaymÄkerskonferens 

Den12 april 2016 bjöd vi in till en stor PlaymÄkerskonferens på Södertäljes stadscen Estrad. 

Besökare från hela Sverige kom för att inspireras av PlaymÄkers arbetsmetod och idéer. 

Konferensen bestod av en föreläsningsshow på förmiddagen och workshops på eftermiddagen.  I 

föreläsningsshowen fick besökarna även möta Jenny Åkerman ”Hjärnladyn”, Överläkaren Johan 

Sundelöf, Kulturhälsoforskaren Bojner Horwitz, Silviasystern Katarina Talts, magikern Arkadia och 

personal från två av Södertäljes vård- och omsorgsboenden.   

 

Kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz rapport om PlaymÄkers  

Under våren 2015 följde kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz med Gustav Gälsing på 

Glasberga vård- och omsorgsboende för att forska på hur PlaymÄkers verksamhet påverkar 

brukaren, personalen och anhöriga. Denna följeforskning resulterade i en rapport där Eva Bojner 

Horwitz presenterar tankar kring PlaymÄkers arbete i relation till forskning kring kopplingen 

mellan kultur och hälsa samt möjliga alternativ för framtidens PlaymÄkers.   Under 2016 har 

rapporten översatts till engelska för att kunna publiceras i internationella vetenskapliga 

tidskrifter.  

 

Eva Bjurholm rapport om PlaymÄkers 

Under hösten 2015 fick Eva Bjurholm uppdraget att skriva en rapport om PlaymÄkers verksamhet. 

Syftet var att göra en sammanställning av hittills genomförd verksamhet, med syfte att belysa 

erfarenheter, effekter, resultat och utvecklingspotential för PlaymÄkers.  Tanken med rapporten 

är också att utreda förutsättningarna för en utveckling, finansiering och permanentning av 

verksamheten.  Denna rapport publicerades under våren 2016. 
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Övrig verksamhet i Kultur 365 

Musikunderhållning 

Livemusik och sång är ett av inslagen i Kultur 365:s verksamhet. Den 27 augusti, under helgen när 

Södertäljes stadsfest Kringelfestivalen gick av stapeln, anordnades en miniturné till några av 

stadens äldreboenden. Dragspelsmästaren Ari Haatainen och artisten Hanna Haatainen bjöd på 

sång och musik, allt från folkmusik till härliga swing-låtar.  

 

Gårdsmusikanter 

Succén från 2015 med Gårdsmusikanter fortsatte under sommaren 2016.  Kultur 365 hade två 

team med sammanlagt sex ungdomar som gårdsmusikanter. Dessa ungdomar åkte runt till alla 

enheter inom äldreomsorgen och spelade musik under dagtid i tre veckor per team. Vi ville få 

känsla av gamla tiders resande gårdsmusikanter som gick runt från grind till grind och bjöd på 

underhållning, ett spontant besök med en sång eller två vid lunchen eller till eftermiddagskaffet.  

 

Gårdsmusikanterna fick en utbildning om hur det fungerar ute 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. 

 

Fiskebåten Dolly 

Kultur 365 anordnade utflykter med fiskebåten Dolly som ligger vid gästhamnen i Södertälje. Den 

14 och 16 juni deltog äldre och personal från Artursberg dagverksamhet, Mariekällgården, 

Tallhöjdens dagverksamhet och Lillängen med. Denna traditionsenliga sommarutflykt var 

uppskattad av alla besökare.  

 

Kultursmart 

Projektet ”Kultursmart” vill utmana såväl passiva som aktiva kulturkonsumenter att pröva på nya 

grenar och testa sina förmågor. Som belöning får man ett bättre och längre liv, eftersom 

forskning har visat att ett aktivt kulturliv ökar på livsglädjen och livslängden. 

Projektnamnet från början var ”Kulturkondis” och har provats i olika former i flera år, med stöd 

från statens kulturråd i starten 2014. Det började med ”Kulturkort” där äldre fick fylla i sina 

aktiviteter. Modern teknik har utvecklats och blivit billigare att framställa. Därför bestämdes det 

hösten 2015 att vi skulle göra en app. Under 2016 har kontakt påbörjats med ett företag som 

skall hjälpa till med att bygga upp denna app och undersöka möjligheter ett närmare samarbete 

med Kultur Direkt i Stockholm. Appen är beräknad att testas januari 2017.  

 

Kulturarkivet 

Kulturarkivet är ett koncept med aktivitetshäften som Kultur 365 köpte in 2016. Alla häften har 

olika teman med inspiration för både samtal och aktiviteter.  Materialet bygger på reminiscens 
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(att väcka minnen) och musik i vården, med tillhörande musiklistor.  Syftet är att personal i vård 

och omsorg ska kunna bryta en grå vardag på ett snabbt och enkelt sätt. Vi har under 2016 testat 

att skicka runt dessa aktivitetshäften till alla vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter i 

Södertälje. 

 

VR-glasögon  
I samarbete med Film i Stockholm, Stockholms läns landsting, har Kultur 365 via projektet 

PlaymÄkers testat VR-glasögon på ett antal utvalda äldre som har vård och omsorg i 

Södertälje.  Detta för att undersöka om VR-glasögon kan ge ett mervärde i PlaymÄkers 

arbete och lägga grunden för en större studie om hur VR kan användas för ökat 

välbefinnande inom äldreomsorgen. Testerna gjordes under hösten 2016 och fortsätter under 

våren 2017. 

 

Triggarlådor 

Ibland behövs det någonting litet eller stort som triggar oss. Syftet med triggarlådorna är just 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 runt på 

boenden, dagverksamhet och mötesplatser.  Teman vi arbetat med för dessa lådor är: Folkpark, 

fiskare, fåret, Stina i Lina, Donna i Ronna, Waldorf, Scania, bilar, Las Vegas, dockskåpet, 

Olympiad, Södertälje och Tom Tits Experiment. Under 2016 har arbetet med två nya teman 

påbörjats: Finsk och Arabisk. Insamling av idéer och material har skett tillsammans med personal 

inom äldreomsorgen och Finskt Förvaltningsområde.   

Fejkade miljöer  

Kultur 365 introducerade ”fejkade miljöer” på Artursbergs korttidsboende 2012 som sedan spred 

sig till flera boenden i Södertälje. ”Fejkade miljöer” är i form av stora väggbilder med tillhörande 

ljud och rekvisita. Genom bilderna skapas känslan av att befinna sig i andra miljöer utan att 

lämna sitt hem. Bilder skapar också nya samtalsämnen hos boende, personal och anhöriga. Dessa 

fortsätter att flyttas runt mellan olika boenden. Valda miljöer: Skogen, bondgården, 1950-talet, 

fjällen, parken, slottssalen, träekan, och stranden.  
 

 

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, 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.  

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. 
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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. 2016 hölls mötet den 12-13 september i Kalmar. 

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. Dessa möten hölls den 15 mars i 

Södertälje av Kultur 365 och 20 september i Nynäshamn av Nynäshamn kommun. 

Nätverket består idag av 24 medlemmar spridda över hela Stockholms län. 

 

Stockholm Digital Care 

Visionen för Stockholm Digital Care är att skapa en gemensam, öppen utvecklingsarena för 

samverkan mellan små och medelstora företag, kommuner och landsting. Detta för att öka 

antalet kommersiella digitala produkter och tjänster som är specifikt utformade för äldre som 

bor hemma och se till att redan befintliga digitala produkter och tjänster blir kända för fler.  

  

Eftersom Kultur 365 har arbetat i flera år med ny teknik som ökar aktivitetet och delaktighet hos 

den äldre har vi medverkat i projektgruppen för Stockholm digital care. Vår medverkande pågick 

fram till sommaren 2016 då Södertälje kommun avslutade sin medverkan. Stockholms stad driver 

projektet Stockholm Digital Care tillsammans med SICS Swedish ICT AB, Huddinge kommun, 

Nacka kommun, Södertälje kommun, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms 

läns landsting (SLL). 

 

Kultur 365 representerar och inspirerar 

Studiebesök från Kristianstads kommun 

Den 9 februari fick Kultur 365 besök av Kristianstads kommun. Huvudsyftet var att presentera 

respektive kommuners kulturverksamhet och äldreomsorg. Kultur 365 delade med sig av sin 

arbetsmetodik och information om projektet PlaymÄkers. I programmet ingick även att se ett 

interaktivt med PlaymÄkers på Mariekällgården, ett av Södertäljes vård-och omsorgsboende.  

 

Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa  

Den 3-4 februari medverkade Kultur 365 på MVTe-mässan i Kista. Två heldagar med fokus på  

för kunskap- och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Vi föreläste om 

Kultur 365:s verksamhet och PlaymÄkers arbetsmetod. 
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Kulturens roll i en föränderlig värld 

Den 17 maj medverkade Kultur 365 i konferensen ”Kulturens roll i en föränderlig värld”. Vår 

föreläsning fokuserade på hur kultur kan göra skillnad i den äldres vardag, med utgångspunkt 

från Kultur 365:s olika projekt.   

 

Äldredagen ”Bevara dig väl!” 

Den 6 oktober anordnades Äldredagen i Södertälje Stadshus. En heldag med spännande 

föreläsningar och workshops om bland annat inomhusodling, aktiekunskap och boendeformer 

för äldre. Dagen arrangerades av kommunala pensionärsrådet och det bjöds på 

musikunderhållning av Karin Westerberg. Kultur 365 medverkade med ett informationsbord om 

vår verksamhet och Sandra Karlung, PlaymÄker, var konferencier för dagen. 

 

Äldreomsorgsdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö  
Den 14 oktober deltog Kultur 365 i Sveriges största mässa inom äldreomsorgen.  Kultur 365 

föreläste om vår verksamhet och PlaymÄkers arbetsmetod.  Andra föreläsare var bl a: Åsa 

Regnér, Mark Levengood, Maria Eriksdotter och Amelia Adamo.  

 

Studiebesök från Örebro kommun 

Den 30 november fick Kultur 365 besök av Örebro kommun. Huvudsyftet var att presentera 

respektive kommuners kulturverksamhet och äldreomsorg. Kultur 365 delade med sig av sin 

arbetsmetodik och information om projektet PlaymÄkers. I programmet ingick även att se ett 

interaktivt med PlaymÄkers på Artursberg dagverksamhet, en av Södertäljes dagverksamheter 

för äldre.  

 

PlaymÄkers på Gymnasiemässan  

Under hösten 2017 kommer en ny vård- och omsorgsutbildning att starta på 

Torekällgymnasiet i Södertälje. Kultur 365 kommer vara en del av denna utbildning med 

syfte att belysa vikten av kultur och aktiviter inom äldreomsorgen. Den 24 november deltog 

därför PlaymÄkers på Södertäljes gymnasiemässa för att informera och locka ungdomar till 

denna utbildning. 

 

Studiebesök från arbetsmarknadsprojektet MAP2020 

Map 2020 riktar sig till arbetslösa personer som idag tar emot försörjningsstöd. Aktiviteterna i 

projektet syftar till att förbättra dessa människors möjligheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden. MAP 2020 erbjuder tre branschspår, vård och omsorg, teknisk service och 

industriell produktion samt mat och gröna näringar. PlaymÄkers fick möjlighet att ta emot två 

grupper under hösten, den 14 september och 2 december. Deltagarna blev inbjudna till 

Oxbackshemmet där personal från boendet berättade om sitt yrke och sin arbetsplats. 

PlaymÄkers bjöd på ett interaktivt program för äldre och besökarna. MAP 2020 drivs av 

Södertälje kommun i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Telge AB. Projektet 

medfinansieras av Europeiska Socialfonden. 
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För mer information om Kultur 365: 

Hemsida 

Läs om vår verksamhet på Södertälje kommuns hemsida: 

https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/kultur-365/ 

 

Digitalt nyhetsbrev 

Genom att besöka vår hemsida kan intresserade anmäla sig till att få Kultur 365 nyhetsbrev. 

Detta mejlas ut den 15:e varje månad.  

 

Youtube-kanal och Magasin K365 

Kultur 365 har en egen Youtube-kanal. Där publiceras ett nyhetsbrev i videoform varje månad 

som vi kallar Magasin K365: 

https://www.youtube.com/channel/UCqWEC0te0D_ijQLMVFuvFUg 

 

Facebook och instagram 

För mer information – besök vår Facebook och Instagram ”Kultur 365” 

 

https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/kultur-365/
https://www.youtube.com/channel/UCqWEC0te0D_ijQLMVFuvFUg

