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Kultur 365 
– ett samarbete mellan Kultur & fritid och Äldreomsorgskontoret 
 
Målet med verksamheten är att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och 
kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun Avtalet löper över tre år med start från den 
1/1 -2008 fram till och med den 31/12 – 2010. Äldreomsorgskontoret och Kultur & fritid har gjort 
en överenskommelse om vilka resurser som respektive kontor ställer till förfogande för arbetet 
med Kultur 365. Programbudgeten delas jämnt mellan de två kontoren. Inom ramen för 
programbudgeten ingår en producent assistent på 75 %, utöver 
detta tillkommer en 40 % projektledartjänst som bekostas av Kultur & fritid, både dessa tjänster 
har varit placerade på Luna kulturhus. En assistent på 20 % har bekostas av 
Äldreomsorgskontoret. 
 
För kontakt: 
Lars Ahlin, projektledare, tel. 08-523 034 49, 
Hanna Ekroth, producentassistent, juni-dec, tel. 08-523 023 29.  
Janna Nolgård, producentassistent, januari-maj.  
www.sodertalje.se/k365
 
Styrgrupp 
Styrgruppen består av resultatområdeschefer från Äldreomsorgskontoret, Rosemarie Johborg och 
Kultur & fritid, Daniel Wetterskog/Ulrika Nyström, jan-sep och Anders Lerner, okt-dec.  
 
Referensgrupp 
Referensgruppen avslutades under våren 2010 och ersätts istället av seniorer på de olika 
verksamheterna som referensgrupp. 
 
Aktivitetsutvecklare 
Aktivitetsutvecklarnas roll är att utveckla och stimulera aktivitet inom äldreomsorgen, 
sammanlagt finns 26 stycken aktivitetsutvecklare. 
 

 

 

Under 2010 aktiverades 6933 seniorer 
i sammanlagt 293 aktiviteter. 
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1. Personalutveckling inom äldreomsorgen 

 
Under 2010 har Kultur 365 fortsatt arrangera olika aktiviteter för personal som arbetar som 
aktivitetsutvecklare, bl. a. genom att hålla regelbundna aktivitetsutvecklarmöten samt arrangera 
och genomföra studiebesök, både inom- och utanför den egna verksamheten. Vi har t ex besökt 
Cederschiöldska gården på Ersta sjukhus i Stockholm där vi deltog i en föreläsning om hur de 
arbetar med reminiscens och personfokuserat bemötande inom verksamheten. Vi fick också en 
inspirerande rundvandring på dagverksamheten. En annan omtyckt mötesplats var Torekällberget 
där vi också fick en föreläsning om de kulturhistoriska omgivningarna och tips om hur vi kan göra 
våra utflyktsmål mer tillgängliga för våra äldre. 
 
För att kunna ta del av varandras arbete och på så sätt internt sprida kunskap och goda idéer 
mellan personal har vi fokuserat på att lägga aktivitetsutvecklarmöten på våra egna 
dagverksamheter och vård- och omsorgsboenden.  
 
Kultur 365 håller också i olika typer av vidareutbildning inom olika områden, t ex intern-TV. 
Förutom kontinuerlig handledning av intern-TV till de ansvariga på enheterna utbildades personal 
under året i Bildhantering och Powerpoint. Vi arbetar även med stödjande verksamhet för 
kulturella aktiviteter i enheterna.  
 
Aktivitetsutvecklarna fungerar som referensgrupp inom Kultur 365, där vi samarbetar och tar 
tillvara på deras erfarenheter och idéer. Vi arbetar även tillsammans 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. 
 
Under mars-juli 2010 har Kultur 365 haft en assistent på 20%, aktivitetsutvecklaren Marieta 
Abramian från Heijkensköldska gården. Marieta har rest runt på våra enheter för att uppmuntra till 
nya aktiviteter med brukare. Hon har även inspirerat till och lärt ut taktil massage på vissa enheter. 
 

2. Nyhetsbrevet 

 
Vi saknade en kommunikationskanal för att lyfta alla bra aktiviteter som görs av personal inom 
äldreomsorgen i Södertälje. Därför startade vi i januari ett nyhetsblad som kommer ut till samtliga 
enheter och verksamheters avdelningar och bostadsgrupper. Vi valde att göra ett tryckt blad 
istället för att använda oss av mejl, just för att tillgängliggöra bladet för all personal.  
 
Nyhetsbladet används även för att lägga in tips på aktiviteter och nyheter för och om äldre både 
från Kultur 365 och landet i övrigt. Nyhetsbladet 2010 har bland annat berättat om 94-åriga 
spelemän, recept för välbefinnande, Gubbröra, nya mötesplatser, Folkparksdagen, taktilmassage, 
Guldvagnen och Djur i omsorgen. Nyhetsbrevet kommer ut första veckan varje månad.  
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3. Aktivitetsbörsen 

 
Under 2010 startade Kultur 365 upp Aktivitetsbörsen med syfte att stödja och uppmuntra 
personalens och brukarnas önskan att utöka och förverkliga aktiviteter inom den egna 
enheten/avdelningen. Anslag från aktivitetsbörsen kan sökas via vår hemsida två gånger per år 
tillsammans med en motivering vad pengarna ska användas till. 
 
De beviljade bidragen bland vårens många sökande var; Dans på ängen, Lillängen, Bio, 
Artursberg, Spirande trädgård, Wijbacken, Balkonglådor, Ljungbacken, Syjunta och Frissahörna, 
Slåttergården, Väcka minnen, Tallhöjden, Socialstimulans, Heijkensköldska gården och 
Aktivitetslåda, Mariekällgården.  Under hösten beviljades följande ansökta bidrag med justering 
av belopp från aktivitetsbörsen, Må bra hörna, Lillängen, Akvarium med tillbehör, Wijbacken, 
Utrusta ett mini-SPA, Ljungbacken och slutligen Triggarlådor, Artursberg.  
 
 

4. Tv-spel och utlåning 

 
Tv-spelssatsningen startade i syfte att ändra synsättet på äldre och framför allt aktiviteter för äldre. 
Under 2010 fortsatte tv-spelandet och flera boenden använder sina Playstation2 för att bland annat 
spela Vem vill bli miljonär, Singstar och att se på film. Under våren hade vi studiebesök från 
Fagersta kommun, de fick vara med när boende och personal spelade tv-spel på Mariekällgården 
och Solgläntan. I maj höll Kultur 365 ett föredrag på en kulturkonferens i Åbo där tv-spel var ett 
av ämnena. Mer om tv-spel går även att läsa på vår blogg: http://tvspel365.bloggagratis.se/ 
 
Under våren provade sjukgymnaster på Mariekällgården Wii tillsammans med ett antal boende. 
Även dagverksamheterna fick installerat Wii enheter och prova på att spela när 
SommarPlaymÄkers åkte runt och spelade med de äldre.  
 
Utlåningsbiblioteket med filmer och spel har varit aktivt under hela året och många enheter lånar 
spel och filmer. Nyheter 2010 är bland annat filmer och cd-skivor för Assyrier och Syrianer.  
 
 

5. SommarPlaymÄker 

 
Årets 7 stycken SommarPlaymÄkers reste runt mellan både dagverksamheter och boenden med 
TV-spel, filmer och utomhusaktiviteter. Vid fyra tillfällen anordnades hoppborgsdagar på 
äldrebeonden i samarbete med förskolor i Södertälje. Brukare och personal fick möjlighet att 
själva delta i aktiviteterna och/eller njuta av att se barnens lek i trädgårdarna runt om 
äldreboenden. 
 
SommarplaymÄkers var även aktiva inom projektet Hälsa På i Rosenlund, där de deltog och 
hjälpte till med aktiviteterna. Bl a intervjuade och fotograferade de vissa äldre boende i Rosenlund 
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som dokumentation för projektets räkning. SommarPlaymÄkers är ett samarbete mellan Kultur 
365 och Arbetsmarknadskontoret i Södertälje. 
 

6. Triggarlådor 

 
Ibland behövs det någonting, litet som stort som triggar oss till samtal och aktivitet. Syftet med 
triggarlådorna är just att skapa tankar, samtal och aktivitet. Våra populäraste triggarlådor; 
Folkparkslådan, Stina i Lina, Hoppborgslådan mfl. har under året fortsatt cirkulera runt på 
boenden, dagverksamhet och mötesplatser. I år lanserades dessutom fyra nya lådor. Owe 
Thörnqvistlådan, med musik och föremål och Billådan, med gamla bildelar, leksaksbilar och 
böcker. Scanialådan uppkom i samarbete med Scania och innehåller minnen från äldre tider likväl 
som bilder av dagens Scania. I december lanserades även Las Vegas lådan, lådan där vi kan kasta 
oss in i Las Vegas, glittriga lampor, roulett, black jack, poker och Frank Sinatra.  
 

7. Musikunderhållning 

 
Livemusik och sång är ett av de mest populära inslagen från Kultur 365:s verksamhet. Året har 
bjudit på många olika och återkommande musikaliska inslag. Bland annat har Vildrosor och 
Havslängtan spelat Evert Taube, Berguvarna spelat revyn Café Cabaret, Procit spelat Citra och 
Wendella Hebbes studenter spelat folkmusik. I samarbete med Stockholms läns landsting har även 
artisterna Mattias Enn och Björn & Linda Rapp bjudit på glittrig underhållning. För våra finska 
seniorer kom Kulttuuriklubi till Mariekällgården och spelade finska visor, sjöng och dansade. 
Förutom dessa har Tobias Erehed, Duo Hebbez, Näckrosorna, Mattias Enn, Ingvar Ros, Telge ton 
och Orientalisk dans varit ute i verksamheterna och underhållit. Dessa har besökt både Vård- och 
omsorgsboenden, mötesplatser och dagverksamheter.  
 
I början av året provade vi med bokning av program via webben. Vi ville med detta öka 
valfriheten för enheterna att själva välja underhållning. Då intresset för webbokning var lågt på 
grund av bristfälligt datoranvändande på enheterna återgick vi till det tidigare fördelningssystemet.  
 
Tio i Topplistan 
Under slutet av året anordnades en topplista där varje senior hade sin egen röst. Södertälje 
seniorers favorit blev Drömmen om Elin. Trubaduren Tobias Erehed har under många år 
underhållit i Södertälje genom att sjunga och spela. Under hösten 2010 har han åkt runt på 
mötesplatser, dagverksamheter och på boenden för att samla in alla favoritmelodier. De tio mest 
populära melodierna har nu spelats in och blivit till en dvd. På dvd-n kan tittaren se, lyssna och 
sjunga med i låtarna. Varje senior har i samband med dvd-n fått varsitt röstvykort som fungerat 
som en personlig röst och som lott i tävlingen. Vinnare bland de närmare 300 tävlande blev en av 
besökarna på Heijkensköldska gårdens dagligverksamhet.  
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8. Samarbete med Mötesplatserna 

 
För att samordna kultur och aktiviteter för seniorer i kommunen har det känts viktigt att samarbeta 
med mötesplatserna. Även i år har vi bidragit med programpunkter till mötesplatserna. Vi har 
också lånat ut filmer och andra aktivitetsredskap. För att uppmuntra besökare på mötesplatserna 
och stimulera till nya samtal och studiegrupper anordnade vi en bildvisning med Södertälje bilder 
på Estrad. Det var berättaren och vykortssamlaren Peter Taberman som visade sina bilder och 
berättade om det svunna Södertälje. Projektet Hälsa På som varit en del av Kultur 365 har också 
dom haft ett nära samarbete med mötesplatserna och framförallt den nyöppnade i Hagaberg.     

 

9. Hälsa På 

 
Under våren 2010 startades ett socialt projekt i Rosenlund, kallat Hälsa På. Projektet är ett 
samarbete mellan Kultur och Fritid och Äldreomsorgskontoret, med stöd av stimulansmedel från 
Socialstyrelsen. Projektets syfte är att skapa bättre hälsa och trygghet bland äldre i Rosenlund 
genom att skapa nya kontaktnät och locka till social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet 
och trivsamma matvanor. 
 
Projektet startade i april 2010 och kommer att avslutas i juni 2011 med utvärdering och 
slutrapport.  
 

10. Intern-tv 

 
Projektet är ett stimulansmedelsprojekt som avslutades under hösten 2010 och som drevs av 
personal från Kultur 365. Idén till projektet Intern- tv kom från skolan där de länge använt sig av 
intern-tv som kommunikationskanal. Resultatet blev ett system fysiskt begränsat till varje vård- 
och omsorgsboende. Sammanlagt 8 platser, sex vård- och omsorgsboenden, Oxbackshemmet/ 
Cederströmska gården och Artursbergs korttidsboende har idag intern-tv installerat och igång. 
Målsättningen var att förbättra kommunikationen gentemot såväl brukare, personal som anhöriga 
via den nya gemensamma intern-tv kanalen. I förlängningen är målet att fler av de boende deltar i 
de dagliga aktiviteterna som erbjuds på boendet och att de känner sig mer delaktiga.  
 

11. Kultur 365 nätverkar 

 
Att nätverka är viktigt både för att sprida den kunskap vi har i projektet men också att inspireras 
av andra aktörer. Därför kommer nätverkande 2011 även ingå i projektets mål.  
 
Lars Ahlin är sedan 2001 med i det Nationella nätverket för Kultur i vården. Årets möte var den 
28 maj i Malmö där de diskuterade vidare kring Kultur och hälsa. Nätverkets ändamål är att 
samverka mellan olika företrädare inom utbildnings- och kultursektorn, hälso- och 
sjukvårdsektorn samt kommunernas vård och omsorg för att stärka samarbetet mellan dessa parter. 
Nätverket syftar också till att öka kunskapen om vad kultur i vården kan innebära för enskilda 
människor och för samhället i stort.  
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17-18 maj var Kultur 365 i Åbo på kulturkonferens med samarbetspartners för finska 
Kulturkondis, där vi även höll föredrag om Kultur 365s verksamhet. Kulturkondis är en 
rikstäckande verksamhet i Finland som har för syfte att öka människors kulturmedvetenhet och 
stimulera till att fler besöker kulturevenemang.   
 
Under hösten har Hanna Ekroth varit på Hagabergs folkhögskola, Hälsopedagogutbildningen, och 
föreläst om studier, yrkesval och Kultur 365 samt projektet Hälsa På. Nätverket fortlöper framöver 
och under våren 2011 kommer t ex elever från Hälsopedagogutbildningen leda stavgång för 
deltagare inom Hälsa På. Det finns även ett samarbete mellan elever på skolan och mötesplatserna 
med inriktning på Hälsovägledande seminarier och samtal.  
 

12. 2011 

 
I arbetet med Kultur 365 har vi sett att vikten av att upprätthålla en central och sammanhållande 
funktion för arbete med aktiviteter inom äldreomsorgen är essentiell. Diskussion och utformande 
av ett avtal inför 2011 pågår i dags datum. 
 
Kultur 365 ska inför 2011 fortsätta verka för att hjälpa så många äldre som möjligt att få en mer 
meningsfull vardag.  
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