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Ett händelserikt år med Kultur 365 

 

I november 2011 skickade Kultur 365 in en ansökan om bidrag från Kulturrådet 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. Bidraget avsåg 

enbart verksamhetsåret 2012. Kultur 365 beviljades 1,6 miljoner kronor i bidrag från Kulturrådet 

för utveckling av minnes- och kreativitetsteater, möten mellan generationer och olika 

invandrargrupper. De projekt som har genomförts under året är bl a  

 

 Improvisationsteater på äldreboenden, samarbete med Stockholms improvisationsteater. 

 Din berättelse och Seniorpratarna 

 Teatergrupper med äldre, samarbete med Södertälje Teateramatörer(STA) och 

Oktoberteaterns projekt ”Mammors mood”. 

 PlaymÄkers, samarbete med Telge Tillväxt AB 

 Nycirkusföreställningen ”Stäying Alive” med seniorer, samarbete med Cirkus Cirkör 

 Personalutbildning i Minnenas teater och improvisationsteater 

 Samarbete med finskt förvaltningsområde och Ikoro, dagverksamhet för äldre 

assyrier/syrianer. 

 Konferensen ” Bättre SCEN än aldrig” den 28-29 november i samarbete med 

Amatörteaterns Riksförbund (ATR) 

Dessa projekt redovisas separat, och delvis på Kultur 365:s hemsida. 

 

Eftersom bidraget från Kulturrådet bygger på vår långvariga och innovativa verksamhet så är det 

svårt att skilja vad som gick under kulturrådets bidrag eller den ordinarie verksamheten. 

I denna rapport har vi försökt urskilja aktiviteter som inte genomfördes med bidrag från 

Kulturrådet. Detta för att denna rapport annars skulle blivit för omfattande. 

Kultur 365 jobbar med att ha har ett brett och varierande utbud med aktiviteter. Kultur 365 har 

tagit till sig önskningar från äldre och personal om kontinuitet, men även överraskningar i utbudet 

av aktiviteter. Att äldre kan få ha fortsatt hög livskvalitet och känna att dem lever. 

 

Kultur 365 har under 2012 genomförde 546 aktiviteter och där 10 474 äldre deltagit och t o m 

varit kreativa kulturskapare. 
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Kultur 365 har vågat, utmanat och utvecklat synen på den äldres självklara plats i Sveriges 

kultursamhälle. Alla åldrars rätt till ett kulturliv! 

 

 

Kultur 365 – ett samarbete mellan Kultur & fritid och Äldreomsorgen 

inom Social-och omsorgskontoret 

 

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. 

Äldreomsorgen och Kultur & fritid har gjort en överenskommelse för denna tid om vilka resurser 

som respektive kontor ställer till förfogande för arbetet med Kultur 365.  

 

Organisation 2012 

 

Styrgrupp 

Styrgruppen består av resultatområdeschefer från Äldreomsorgen, Rosemarie Johborg och Kultur 

& fritid, Anders Lerner.  

 

Personal 

Lars Ahlin, projektansvarig för Kultur 365 på 100 % och alla projekt med ekonomiskt bidrag från 

Statens Kulturråd. Hanna Ekroth, producentassistent har under 2012 jobbat med 100 % i Kultur 

365. Per Sörås, projektledare på 60 % (fr o m mars). Hans Qviström, timanställd på ca 40 % för 

arbete med PlaymÄkers. Aleksi Lindström och Surra Najib som arbetat som PlaymÄkers på 75 % 

(fr o m maj) 

 

Referensgrupp 

Aktivitetsutvecklare som är personal från äldreomsorgen. 

 

 

Aktivitetsutvecklare 

 

På varje enhet inom äldreomsorgen finns minst en, oftast flera, utsedda aktivitetsutvecklare som 

fungerar som referensgrupp inom Kultur 365, där vi samarbetar och tar tillvara på deras 
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erfarenheter och idéer. I aktivitetsutvecklarens roll ingår ”Att utveckla aktivitetsformer och 

aktiviteter på sin enhet. Att informera, inspirera och vägleda övrig personal på enheten” 
1
. 

 

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 2012 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, upplevelse och information.  

 

Kultur 365 håller också i olika typer av intern utbildning inom flera områden, t ex intern-TV. 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. Under 2012 har vi haft 5 möten. Mötesplatser 

har varit Södertälje Konsthall, Artursbergs korttidsboende, Sagateatern, Stadshuset och 

Lunaträffen. 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. Några teman har varit: ”Hur kan vi skapa motivation och 

avsätta tid för kulturen inom äldreomsorgen?”, ”Hur pratar vi om äldres samlevnad och 

relationer?”, ”Vikten av att anhöriga får kulturinformation”, ”Bättre vård och roligare jobb med 

kreativ omsorg” och ”Drama som verktyg inom äldreomsorgen”. 

 

Hanna Ekroth besökte under våren även de flesta enheterna för att på plats stödja 

aktivitetsutvecklarna och diskutera utveckling av aktiviteter. 

 

I november bjöds alla aktivitetsutvecklare på teater ”Ensamma hjärtan” på Estrad för att inspirera 

och uppmuntras till gemensamma kulturella upplevelser. 

 

 

                                                 
1
 Beskrivningen av aktivitetsutvecklarens roll har tagits fram i samråd med Resultatenhetschefer inom 

Äldreomsorgskontoret. 
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Kommunikation 

Det är viktigt att det i alla verksamheter finns ett bra flöde av information i alla led och åt alla håll. 

Framför allt har det varit för att personal inom äldreomsorgen skall hitta information snabbt och 

enkelt. Att fler brukare och anhöriga har hittat våra kommunikationskanaler är väldigt roligt. Vi 

får också på detta sätt möjlighet att sprida det vi göra i Södertälje till andra. 

Kultur 365s hemsida 

Kultur 365 har all information om våra aktiviteter och upplevelser på kommunens hemsida: 

www.sodertalje.se/k365. 

Digitala nyhetsbrev 

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. 

Facebook  

Under 2012 startade Kultur 365 även en Facebooksida för att hitta fler kommunikationskanaler.  

Media 

Framför allt under 2012 har många av våra verksamheter synts i olika medier och hemsidor, 

framför allt i Länstidningen. Dagens Nyheter (DN) och Sveriges Radio har även lyft några av 

Kultur 365:s projekt. 

I kommunens informationsmaterial som går till alla hushåll har Kultur 365 fått en kontinuerlig 

medverkan under året. 

 

 

Tv-spel och utlåning av film och musik 

 

Tv-spelssatsningen i Södertälje startade redan 2007 med syfte att ändra synsättet på äldre och 

framför allt aktiviteter för äldre. Under 2012 har vi inte haft någon riktad satsning mot tv-spel 

annat än fortsatt utlåning av spel och support. TV-spel har minskat under dem senaste åren pga 

mindre uppföljning av aktiviteten och att tekniken i TV-spel inte tillräckligt utvecklats för denna 

målgrupp. 
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Under våren 2012 gjordes ett försök med att skapa medielådor bestående av en mix av musik, 

filmer och tv-spel som cirkulerades mellan enheterna. Tanken var att minska administrationen 

kring utlåningen och samtidigt bidra till att även de som inte är så aktiva låntagare ändå kan ta del 

av vårt utbud. Under hösten återgick vi till tidigare rutin då vi fick synpunkter från personal att 

dem önskade mer styra sina lån. Det har även köpts in nya filmer under året. 

 

 

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. Samtliga triggarlådor har under året 

fortsatt cirkulera runt på boenden, dagverksamhet och mötesplatser. Vi har totalt tio olika 

triggarlådor till utlåning. 

Vi har under året även arbetat med en ny triggarlåda, fiskelådan, som kommer att lanseras i början 

av 2013. 

 

 

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. Vi hade även i år en turné med, bl a Elvis, 

Johnny Cash mfl. Att spela rockmusik på äldreboenden har fått stor uppskattning av både brukare 

och personal.  

 

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 Duo Hebbez 

(sång/show), Ellen Molnia (svensk folkmusik), 40-talisterna (50–60-tals musik), elever från 

Wendela Hebbegymnasiet, Mats Strandberg (imitationer), Cay Löwquist (allsång) samt en turné 

med Elin & Doc som spelade 50- och 60-talsmusik under namnet ”Rockabilly tour”. 

 

Höstens första lunchmusikprogram på Trombon presenterades i år av Kultur 365. Under en timme 

bjöds besökarna på ett smakprov ur vårt utbud inom äldreomsorgen; Duo Hebbez, Ellen Molnia 



Södertälje kommun, Rapport om Kultur 365  2012 

 8 

och PlaymÄkers. Tanken med denna medverkan var att ge en bild av vad som visas på 

dagverksamheter och äldreboenden i kommunen. 

 

 

 

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.  

 

Håll låda! finns även till försäljning för andra enheter inom Södertälje kommun samt till andra 

kommuner och landsting runt om i Sverige. Under konferensen ”Bättre SCEN än aldrig” den 28-

29 nov såldes 5 lådor till andra kommuner. 

 

Fejkade miljöer 

Kultur 365 har under 2012 introducerat fejkade miljöer på äldreboende. Miljöerna består av stora 

väggbilder med tillhörande ljud och rekvisita, skapade för att ge en känsla av att befinna sig i t ex i 

skogen, på stranden eller på bondgården. 

Den 16 maj 2012 anordnade Kultur 365 en vernissage med fejkade miljöer på Artursbergs 

korttidsboende. Denna dag stimulerade vi även besökarnas lukt och smaksinne, vilket innebär att 

vi bjöd på dryck och tilltugg. Ett sätt att skapa känslan av utflykt utan att behöva lämna sitt hem. 

Förutom personal och anhöriga var även fotograferna Göran G. Johansson och Kjell Carlsson som 

hade tagit bilder som nu fanns nu på måttet 2,5 x 3,5 meter på en brandsäker fondvägg på 

äldreboende. 
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Motivet ”Bondgården” bestod av en fondvägg av ett foto där man får känslan av att sitta på en 

kuskvagn med en arbetshäst framför sig som trampar på en grusväg på väg in på en typisk svensk 

bondgård. Ljudet är en häst som trampar och en tupp hörs ibland i bakgrunden.  

Motivet ”Stranden” består av ett foto som föreställer en utländskt avkopplande badstrand med 

klarblått hav, vit sand och ett parasoll med två strandstolar.  Till detta finns en rörelselampa på 

stativ och ljudet består av vågskvalp och fågelljud. Till denna bild finns rekvisita bestående av ett 

halvt parasoll där boende kunde sitta med i bilden. 

Motivet ”Skogen” består av ett foto som föreställer en typisk barrskog tagen under hösten. Till 

denna bild finns en riktig stubbe och ljudet är skogsljud. 

Motiven har sedan bytt plats vid 3 tillfällen under året på ett enkelt sätt genom att motivet har varit 

uppsatt med kardborrband. Istället för en vanlig fototapet som lätt efterhand kan glömmas bort hos 

personal och boende. Kan vi med detta få en ny ”fejkad” miljöombyte var tredje månad. 

Personal säger att det har stimulerats till många samtal och väckt minnen till liv. Väggarna har 

kunnat locka till samtal även då ingen speciell aktivitet kring dem varit igång. 

 

 

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. 

 

 

Allsångshäfte ”Tio-i-topp” 

 

Ett stående inslag på önskemål från personal och brukare är aktiviteter och underlag för att sjunga 

allsång i enheterna. Under 2012 tog Kultur 365 fram ett allsångshäfte till DVD:n ”Tio-i-topp” med 

Tobias Erehed. Denna DVD var ett resultat av ett tidigare projekt där de äldre fick rösta fram sina 

favoritmelodier som sedan spelades in på skiva med Tobias Erehed. Genom att komplettera med 

allsångshäfte kan nu personal och brukare sjunga med till filmen. 
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Samarbete med Mötesplatserna  

 

För att samordna kultur och aktiviteter för seniorer i kommunen är samarbetet med mötesplatserna 

en viktig del i arbetet. Även i år har vi bidragit med programpunkter till mötesplatserna. Vi har 

också lånat ut filmer och andra aktivitetsredskap.  

 

Intern-tv 

 

Arbetet med intern-tv startade som ett stimulansmedelsprojekt från Socialstyrelsen 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 2012 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.  

 

På nyöppnade Glasberga äldreboende har intern-tv köpts in för att kunna användas i verksamheten 

framöver. 

 

Direktsändning i Intern-TV 

 

I samband med ett program med PlaymÄkers gjordes en direktsändning via intern-tv till samtliga 

avdelningar på Heijkensköldska gården. Vi ville med detta försöka nå de äldre som inte har 

möjlighet att ta sig till samlingssalen att ändå kunna vara delaktiga i det gemensamma 

programmet. Fördelen med detta är att dessa brukare deltar i samma aktivitet vid samma tidpunkt 

som ger gemensamma upplevelser att samtala kring på avdelningarna. 

 

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.  
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Musiktrailer i Intern-TV 

Som ett försök till att utöka möjligheterna för att sprida information via intern-tv spelades en 

trailer in med Duo Hebbez. Trailern innehöll ett smakprov ur programmet samt en personlig 

inbjudan till publiken. Tanken var att genom både rörliga bilder och musik ge en ny känsla för hur 

man kan utnyttja detta medium, samt även nå ut till anhöriga och besökare som kanske annars går 

miste om vilket utbud erbjuds. 

 

Seniordagen den 4 oktober  ”Bevara dig väl - Livskraft för äldre” 

Seniordagen anordnads av kommunala pensionärsrådet varje år. Detta års seniordag hade temat: 

”Bevara dig väl – Livskraft för äldre” och arrangerades i Södertäljes stadshus den 4 oktober.  

Kultur 365 medverkade med informationsbord, internet sök och workshops i drama och teater. 

Även presentation av vad PlaymÄkers gör. 

.  

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.  

 

Det har under året hållits två heldagsmöten i nätverket ”Kultur och äldre i Stockholms län”, den 

15 mars på Stockholms Läns Landsting som var ett initiativ från Södertälje. Nätverket består idag 

av 24 medlemmar spridda över hela Stockholms län. 

 

Den 9 maj anordnade Riksdagsgruppen för Kultur och hälsa en temadag med rubriken ”Hur kan 

kultur påverka livskvaliteten hos äldre?”.  
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Per Sörås medverkade i utställningen ”Kulturens värde” med att berätta om arbetet med kultur 

för äldre och minnenas teater. Utställningen pågick mellan 7-21 november i Södertälje stadshus 

och arrangerades av Kulturdelen i samarbete med ABF. 

 

Lars Ahlin föreläste om Kultur 365 och föreningsengagemang på en inspirationskväll för 

föreningar den 21 november i Södertälje stadshus.  

 

Nestor FoU-center arrangerade en dag om ”Små medel kan göra stor skillnad – tre goda 

exempel på friskvård för äldre” den 24 maj i Huddinge. Lars Ahlin föreläste om TV-spel – ”en 

resa till det friska”.  

 

Hanna Ekroth har under hösten fungerat som kontaktperson för elever på 

Hälsopedagogutbildningen på Hagabergs Folkhögskola, i samband med examensprojekt 

”Mindfulness för seniorer”.  

 

  


