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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. Samarbetet inleddes 2002 och nuvarande 
avtal löper över tre år med start från den 1/1 -2011 fram till och med den 31/12 – 2013. 
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.  
 
För kontakt: 
Lars Ahlin, projektledare, tel 08-523 034 49, 
Hanna Ekroth, producentassistent, tel 08-523 023 29.  
www.sodertalje.se/k365
 
Styrgrupp 
Styrgruppen består av resultatområdeschefer från Äldreomsorgskontoret, Rosemarie Johborg och 
Kultur & fritid, Anders Lerner.  
 
 
Aktivitetsutvecklare 
Aktivitetsutvecklarnas roll är att utveckla och stimulera aktivitet inom äldreomsorgen, 
sammanlagt finns 26 aktivitetsutvecklare. 
 

 

 
 

Under 2011 aktiverades 9 327 personer 
i sammanlagt 598 aktiviteter. 
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1. Personalutveckling inom äldreomsorgen 

 
Under 2011 har Kultur 365 fortsatt arrangera olika aktiviteter för personal som arbetar som 
aktivitetsutvecklare, bl. a. genom att hålla regelbundna aktivitetsutvecklarmöten och arbeta för 
ökad stimulans inom kulturella områden, t ex genom utbildning och information. Under 2011 
anordnade Kultur 365 bl a en kurs i kognitiva hjälpmedel och hur sinnen och kognition fungerar 
vid olika typer av funktionsnedsättning. 
 
Kultur 365 håller också i olika typer av intern vidareutbildning inom flera områden, t ex intern-
TV. Förutom kontinuerlig handledning av intern-TV för de ansvariga på enheterna utbildades 
personal under året även i bildhantering och powerpoint. Vi arbetar även med stödjande 
verksamhet för kulturella aktiviteter i enheterna.  
 
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. Vi har också under aktivitetsutvecklarmötena 
lagt mer fokus på workshops där utvecklarna själva får möjlighet att dela med sig av sina 
erfarenheter och ge förslag på nya aktiviteter och utvecklingsområden. 
 
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. 
 
 

2. Nyhetsbrevet 

 
Kultur 365 har sedan januari 2010 skickat ut nyhetsbrev månadsvis för att informera och lyfta 
aktiviteter inom äldreomsorgen i Södertälje. I september 2011 gick vi över från tryckt 
pappersform till digital version, något som vi fått fin respons på. Vi ser många fördelar med att gå 
över till digitalt media, dels sparar vi naturen men vi får också större möjlighet att sprida 
information och nå ut till fler.  
 
Genom att besöka vår hemsida www.sodertalje.se/k365 kan intresserade anmäla sig till att få 
Kultur 365 nyhetsbrev, oavsett var och vad man arbetar med. Nyhetsbrevet publiceras den 15:e i 
varje månad. 
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3. Aktivitetsbörsen 

 
Under 2010 startade Kultur 365 aktivitetsbörsen med syfte att stödja och uppmuntra personalens 
och brukarnas önskan att utöka och förverkliga aktiviteter inom den egna enheten/avdelningen. 
Eftersom vi har fått god respons på detta har vi även under 2011 kunnat ge anslag till några 
enheter. 
 
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 årets sökande var: 
Wijbacken, avdelning Öst - Musik- och målarlåda, Mariekällgården - Tema färg, Lillängen – 
Pyssellåda, Artursbergs korttidsboende - Verktyg för hjärngymnastik. 
 
 

4. Tv-spel och utlåning 

 
Tv-spelssatsningen i Södertälje startade redan 2007 med syfte att ändra synsättet på äldre och 
framför allt aktiviteter för äldre. Under 2011 fortsatte tv-spelandet och flera boenden använder 
sina Playstation2 för att bland annat spela Vem vill bli miljonär, sjunga Singstar och att se på film. 
Mer om tv-spel går även att läsa på vår hemsida. 
 
Utlåningsbiblioteket har varit aktivt under hela året och många enheter lånar spel och filmer. Vi 
har under året utökat biblioteket med både nya filmer och CD, en komplett utlåningslista finns att 
hämta på vår hemsida. 
 
 

5. 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, Scanialådan, Las Vegaslådan mfl har under året fortsatt cirkulera runt på 
boenden, dagverksamhet och mötesplatser. Vi har totalt åtta olika triggarlådor till utlåning, mer 
information om dessa finns på vår hemsida. 
 
Vi har under året även skickat ut två nya triggarlådor på remiss ute i verksamheten; Waldorflådan 
(provas på Ljungbackens äldreboende) och dockhuset (provas på Oxbackshemmet). Dessa 
kommer att utvärderas innan de lanseras officiellt. 
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6. Musikunderhållning 

 
Livemusik och sång är ett av de mest populära inslagen från Kultur 365:s verksamhet. Året har 
bjudit på ett varierat utbud av musikaliska inslag. Ett av de mer uppmärksammade inslagen har 
varit ”Rockabilly tour” med Elin & Doc som spelade 50- och 60-talsmusik, bl a Elvis, Johnny 
Cash mfl. Turnén innefattade samtliga enheter inom äldreboenden och dagverksamheter samt på 
Bergviks mötesplats. Att spela rockmusik på äldreboenden var ett nytt koncept som fick stor 
uppskattning av både brukare och personal och som även uppmärksammades i lokalpressen1. 
 
Vi sätter stort värde i att kunna presentera ett varierat utbud med både kända och okända artister 
och program. Under året som gått har vi utöver rockmusik haft uppträdanden av bl a Tobias 
Erehed (trubadur), Duo Hebbez (sång/show), Frida Stjärnström (klassisk musik), Dansgruppen 
Layali (orientalisk dans), Fredrik Halldorf (julvisor), Bröderna Bågart (sång/show), Åsa Bergh 
(musikalnummer) och Wendella Hebbe (folkmusik). 

 

7. SommarPlaymÄker 

 
Årets SommarPlaymÄkers reste runt mellan både dagverksamheter och boenden med TV-spel, 
filmer och utomhusaktiviteter. Vid några tillfällen anordnades hoppborgsdagar på äldreboenden 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 också med och assisterade vid sommarens utflykter (se under separat 
rubrik nedan) för att dels vara behjälplig under resan och på utflyktsmålet, samt som 
underhållning i bussen med gitarrspel och sång. 
 
SommarPlaymÄkers var även aktiva inom projektet Hälsa På i Rosenlund, där de deltog och 
hjälpte till med aktiviteterna, bl a genom att vara behjälpliga vid fikaträffar, program och 
lunchträffar. 
 

8. UTflykter 

Under sommaren 2011 provade vi att göra utflykter med vanlig SL-buss till fyra olika resmål med 
boende på alla äldreboende i Södertälje. Kultur 365 hyrde in bussar och bjöd in de äldre att 
tillsammans med personal besöka några populära utflyktsmål. Årets utflykter gick till Taxinge 
slott, Kulturhuset i Ytterjärna (som tyvärr blev inställd pga för få anmälda), Tullgarns slott och en 
guidad tur genom Södertälje med kaffe i Stadshuset. De boende fick betala för fika och personalen 
kunde åka med gratis. Resan till Taxinge och Tullgarn blev mycket lyckade, resan genom 
Södertälje upplevdes dock för lång och för varm. Vi genomförde även en utflykt med båten Dolly 
tillsammans med en av dagverksamheterna som uppskattades mycket. 

                                                 
1 LT, Länstidningen Södertälje, 2011-11-09  
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Förutom att erbjuda brukarna en chans till nya miljöer och upplevelser ville vi också undersöka 
hur ”handikappvänliga” dessa resmål är för att kunna tipsa personal och anhöriga om tänkbara 
utflyktsmål inom den egna verksamheten.  
 
Det var första gången vi genomförde denna aktivitet och vi har fått fin respons från både brukare 
och personal.  
 
9. Håll låda! 

 
Kultur 365 har under 2010 tagit fram en låda med sällskapsspel och tips på olika aktiviteter som 
kommer att skickas ut till samtliga enheter inom äldreomsorgen i Södertälje, kallad Håll låda! 
Syftet med denna låda är att skapa ”ursäkter till att träffas” och vår förhoppning är att denna låda 
ska påminna om gamla spel och aktiviteter samt inspirera till att prova något nytt. Delar av 
materialet är även översatt till arabiska och finska. 
 
Håll låda! är en levande aktivitet som med hjälp av personal och brukare är tänkt att 
vidareutvecklas och förändras över tid. Innehållet ska kunna anpassas efter brukarnas behov och 
önskemål. Under 2011 utlyste Kultur 365 en tävling där alla inom äldreomsorgen bjöds in till att 
skapa förslag på frågor till en tipspromenad som sedan trycktes upp och skickades ut till alla 
avdelningar. Resultatet blev en unik tipspromenad skapad av och för de äldre inom äldreomsorgen 
i Södertälje! 
 
Håll låda! finns även till försäljning för andra enheter inom Södertälje kommun samt till andra 
kommuner och landsting runt om i Sverige. 
 

10. Firarkalendern 

 
Kultur 365 har skapat en kalender där vi samlat nationella och internationella dagar som är värda 
att firas eller uppmärksammas. Den inkluderar allt från högt till lågt; t ex vänsterhäntas dag, 
internationella pizzadagen och svenska flaggans dag. Vi uppmuntrar också enheterna till att själva 
fylla i sina bemärkelsedagar för att hitta ytterligare anledningar till att fira något varje dag! 
Kalendern skickas ut till alla avdelningar inom äldreboenden, dagverksamheter och mötesplatser. 

 

11. 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 programpunkt till mötesplatserna. Vi har också 
lånat ut filmer och andra aktivitetsredskap. Projektet Hälsa På som varit en del av Kultur 365 har 
också haft ett nära samarbete med mötesplatserna och framförallt den relativt nyöppnade (2010) 
på Hagabergs Folkhögskola. 

 7



Södertälje kommun, Rapport från verksamheten, Kultur 365 2011 

 

 

12. 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 avslutades i juni 2011 med utvärdering och slutrapport. I 
samband med att projektet stängdes ned bjöd Hälsa På in alla deltagare till avslutningen där vi 
presenterade resultatet av enkäten och vilka aktörer och aktiviteter som fortsätter i annan regi 
framöver.  
 
Projektrapporten är publicerad och finns att hämta/läsa på vår hemsida. 
 

13. Intern-tv 

 
Arbetet med intern-tv startade som 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 finns intern-tv på åtta enheter. 
 
Under 2011 har målsättningen varit att förbättra kommunikationen gentemot såväl brukare, 
personal som anhöriga via den nya gemensamma intern-tv kanalen. Vi har haft återkommande 
möten med de som är ansvariga för intern-tv i enheterna och arbetar vidare med teknik och 
support av mjukvara. Vi har också erbjudit utbildning för nya användare eller vid behov.  
 
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.  
 

14. 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 2012 även ingå i projektets mål.  
 
Lars Ahlin är sedan 2001 med i det Nationella nätverket för Kultur i vården. 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. Lars deltog i konferensen ”Kultur för livet” som hölls i 
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Malmö den 6-7 oktober 2011. Syftet med konferensen var att diskutera vilken roll kultur spelar för 
hälsa och hållbar utveckling i Norden. 
 
Den 10 maj 2011 hölls det första mötet med tema ”Kultur och äldre i Stockholms län”, vilket 
initierats och sammankallats av Lars Ahlin. Syftet med det första mötet var att se om det finns 
anledning till att starta ett nätverk för att utbyta erfarenheter och utveckla samarbetet mellan de 
olika verksamheterna och kommunerna i Stockholms län. Eftersom de flesta upplevde ett stort 
behov av just detta beslutades det att gruppen kommer att ses regelbundet med två obligatoriska 
träffar per år och ytterligare gruppträffar vid behov. Det andra nätverksmötet hölls den 17 
november 2011 i Södertälje Stadshus då vi fortsatte att arbeta med de frågor nätverket beslutat att 
prioritera. Nätverket består idag av 24 medlemmar spridda över hela Stockholms län. 
 
Hanna Ekroth har under hösten träffat aktivitetsutvecklare inom handikappomsorgen för att dels 
presentera Håll låda! och dels för att utbyta tankar kring tänkbara samarbeten framöver. 
 
 

15. Vision för 2012 

 
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. Kultur 365 ska inför 2012 
fortsätta verka för att hjälpa så många äldre som möjligt att få en mer meningsfull vardag.  
 
Kultur 365 har av Kulturrådet beviljats 1,6 miljoner till projektet ”Kultur för äldre” för utveckling 
av minnes- och kreativitetsteater, möten mellan generationer och olika invandrargrupper. Projektet 
”Kultur för äldre” startar i januari 2012 och avslutas i december 2012. Löpande information om 
projektet kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida. 
 
2012 har utsetts till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer (Äldreåret) 
med motivering ”Äldreåret ska öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en 
samhällsinvestering och en tillgång. Tanken är också att öka kunskapen om aktiviteter och insatser 
som främjar ett aktivt åldrande. Året ska bidra till att underlätta skapandet av en kultur för aktivt 
åldrande i Europa där grunden är ett samhälle för alla åldrar.”2

 

                                                 
2 Folkhälsoinstitutets hemsida: http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/halsosamtaldrande/Aldrearet-2012/
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