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Kultur 365  
 

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

omsorgskontoret. 

 

Kultur 365 har under 2015 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 2014 

tecknades ett nytt avtal. 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 2015 genomfört 850 aktiviteter där totalt 13693 personer har deltagit. 

  

Projektets organisation 2015 

Under 2015 bestod styrgruppen av Gilda Johansson, Socialdirektör för Social-och 

omsorgskontoret och Staffan Jonsson, Kultur- och fritidschef. Fr.o.m. september tog biträdande 

socialdirektör Kjell Sjundemark över efter Gilda Johansson.  

 

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

Gälsing på 100 %. Sonja Gebrail arbetade som PlaymÄker på 75 % till och med juli. Sandra 

Karlung arbetade fr.o.m. januari på 75 %, sedan 100 % fr.o.m. februari. Logan Bonilla var under 

sommaren 2015 anställd på 75 %. 

 

Aktivitetsutvecklare  

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

fungerar som referensgrupp inom Kultur 365, där vi samarbetar och ta tillvara på deras 
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erfarenheter och idéer. I december 2015 fanns 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 synpunkter och informerar om sina upplevelser. 

 

Under 2015 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.  

 

Under 2015 har vi haft 6 möten. 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. Under hösten åkte vi runt och deltog i 

enheternas APT-möten, för att på ett närmare sätt prata med all personal om deras arbete med 

kultur och aktiviteter. 

 

Kommunikation 

Fler och nya seniorer, personal och anhöriga har under 2015 hittat våra kommunikationskanaler.  

Det är en positiv utveckling då vi vill nå ut med information om vår verksamhet och våra 

aktiviteter till så många som möjligt. 

 

Kultur 365:s hemsida 

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

www.sodertalje.se/k365.  

 

Digitala nyhetsbrev 

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 

varje månad. Vi ser många fördelar med att gå över till digitala nyhetsbrev, dels sparar vi resurser 

och dels får vi större möjlighet att sprida information och nå ut till fler.  

Det är väldigt givande att vi har fått många följare även utanför Södertälje kommun. 

 

Facebook 

Kultur 365 har en Facebooksida för att hitta fler kommunikationskanaler. Där lägger vi ut bilder 

från vår verksamhet samt delar med oss av intressanta artiklar och händelser som inspirerar oss i 

vårt arbete. Vid årsskiftet var det 386 personer som ”gillade” vår sida. 

 

http://www.sodertalje.se/k365
http://www.sodertalje.se/k365
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Media 

Under 2015 har många av våra delprojekt synts i olika medier och på olika hemsidor. I 

kommunens informationsmaterial som går till alla hushåll i Södertälje ett par gånger om året har 

Kultur 365 fått ett eget utrymme och medverkat med 65+ nytt. Länstidningen, Södertäljeposten 

och SVT Södertälje har lyft många av våra arrangemang. 

 

Verksamheten 2015  

 

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 år har Kultur 365 upplevt 

en explosionsartat intresse inom detta område.  

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 deltar och testar 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. Genom surfplattorna har vi också få en större 

kännedom om verktyg och tjänster, till exempel appar, som är relevanta för våra äldre. Vi har 

upptäckt, undersökt och leka oss fram till hur surfplattan skulle kunna stimulera till nöje, 

aktivitet, bättre rehabilitering, aktivering och bättre kommunikation med anhöriga. Kultur 365 

har ansvarat för inköp, installation av hård-och mjukvaror samt support på arbetsplatsen med 

hjälp av PlaymÄkers.  Projektet fortsatte under 2015 och hade då 10 enheter som deltog i 

projektet. 

 

Kommentar från personal på två vård-och omsorgsboenden:  

”(Surfplattan hjälper till att) få en lugnare miljö på bostadsgruppen genom musik och att fota 

brukare med anhöriga och visa när de glömt besöken/känner sig övergivna”. 

”Jag tycker att surfplattan är ett jättebra arbetsredskap och den gynnar brukarna på ett väldigt 

positivt sätt”. 
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Kultur 365 anordnade årets personaldag för Kultur-och fritidskontoret 

Den 24 mars bjöd Kultur 365 in all personal inom Kultur- och fritidskontoret till en dag på Tom 

Tits Experiment. Deltagarna bjöds på intressanta föreläsningar, workshops och aktiviteter i 

utställningen. Vi tog tillfället i akt att informera om Kultur 365:s olika projekt men diskuterade 

också hur andra delar av KoF kan involvera äldre i sin verksamhet. Dagens föreläsare var 

Kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz, Nina Andersson Lindroos som arbetar med vårdhunden 

Charlie, Cirkus Cirkör, Katarina Talts från demensteamet i Södertälje och jazzmusikern Ronnie 

Gardiner.  En spännande och inspirerande dag. 

Hallå hallå-dagen  

Mycket av dagens kultur bärs fram av ny teknik. Därför arrangerade vi den 25 mars Hallå hallå-

dagen då vi kunde träffas över generationsgränserna och dela kunskap.  I Stadshuset kunde 

seniorer få hjälp med diverse teknikproblem. Det bjöds även in till lunchmusik på Trombon. 

Denna dag anordnades tillsammans med SeniorNet, Gunnars Radio & TV, Biblioteken i 

Södertälje, PlaymÄkers och ungdomar från Telge Tillväxt AB.  

 

Teknikhjälp för seniorer på mötesplatser 

Kultur 365 anordnade mellan den 4-20 maj teknikträffar på 10 av kommunens mötesplatser för 

seniorer.  Syftet var att få hjälp med teknikproblem och besökarna uppmuntrades att ta med 

t.ex. mobilen eller surfplattan. Ungdomar från Telge Tillväxt AB och PlaymÄkers fanns på plats för 

att hjälpa till. 

 

Kulturkondis i Södertälje 

Vilken kulturkondition har du? Kultur 365 bjöd in allmänheten till att möta en kulturmäklare, Lars 

Ahlin eller Sandra Karlung, som tog pulsen på kulturkonditionen. Forskning visar att kultur har 

stor betydelse för människors hälsa. Det krävs bara några halvtimmar i veckan för att må bättre. 

Vi hjälpte besökande att se över hur person i fråga använde kultur och vilka aktiviteter som skulle 

vara intressanta för just denna. Många tips delades ut om Södertäljes kulturliv och fler fick upp 

ögonen för just Kultur 365:s verksamhet.  

Platserna var Kringlans köpcenter 6/5, Ica Maxi 12/5, Coop i Järna 20/5 och Södertäljes 

stadsbibliotek 27/5.  

Kära hjärtanes 

Den 14 februari infaller ”Alla hjärtans dag” och Kultur 365 ville lyfta denna dag för en bättre 

kontakt mellan barn och äldre i Södertälje. Vi ordnade så att barn från förskolan och lågstadiet i 

Södertälje skickade 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. Projektet var väldigt uppskattat och återkommer under 2016. 
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Julfrossa  

Kultur 365 bjöd för andra året i rad på en temadag kallad Julfrossa, fylld med allt vad julen kan 

erbjuda. En julmarknad från förr med starka juldofter, julbelysning och julprydnader. Ett 

sinnesrum där vi erbjöd lugn stämning med vintermiljöbild, öppen spis, julkrubba, musik, julgran 

och massor av juldofter. Under dagen hade vi programpunkter med musik, dans kring granen, 

dikter, filmminnen och lucköppning. Vi arrangerade även besök av tomtebarn från närliggande 

förskola och en tomte som gav presenter till barnen för att hänga upp i julgranen. Julfrossan 

turnerade runt på nio vård-och omsorgsboenden, dagverksamheter och mötesplatser i 

Södertälje kommun. 

 

Kulturrådets bidrag till Kultur 365 

2012 fick Kultur 365 bidrag på 1,6 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. Då hade vi följande 

projekt: samarbete med Cirkus Cirkör, PlaymÄkers, Minnenas teater, Stockholms 

improvisationsteater, Konferensen ”Bättre SCEN än aldrig” med Amatörteaterns riksförbund. 

Det var ett erkännande från Kulturrådet att Kultur 365 är intressant för Sverige och de äldre. För 

Sverige är Kultur 365 nyskapande, modiga och öppnar upp för en ny syn på den äldre människan. 

2013 utlystes Kulturrådet nya bidrag för att utveckla hållbara modeller och metoder för att 

främja äldre människors delaktighet i kulturlivet. 2014 fick Kultur 365 2,3 miljoner för att 

genomföra utbildningar, PlaymÄkers, Operaimprovisatörerna, Stå UPP med Lasse Karlsson, Låt 

med tiden, Kulturkondis, och Rock on later. Men framför allt att vi har visat på ett bra samarbete 

mellan Social- och omsorgskontoret och Kultur-och fritidskontoret i Södertälje kommun och har 

en bra grundstruktur för hur man kan arbeta med kombinationen kultur och äldre. 

 

Operaimprovisatörerna  

Hösten 2014 presenterade ensemblen Livsröst föreställningen ”Röster från själens rum” som 

spelades på Sagateatern i Södertälje och på Teater Tre i Stockholm. Denna revy med sång, teater, 

poesi humor och allvar var resultatet av höstens kurs i operaimprovisation som leddes av 

pianisten Gregor Bergman. Våren 2015 arbetade gruppen vidare och den 25 maj visade de 

uppföljaren ”Röster från själens rum II” på Sagateatern. En kortare eftermiddagsföreställning på 

dagen och en i full längd på kvällen. Välbesökt och uppskattat! 
 

Rock on later  

Stjärnor som Elvis, Jerry Lee Lewis och Scorpions rockade loss på sin tid. Mick Jagger 70 år gör det 

fortfarande. Nu var det kanske dags för seniorer i Södertälje?  
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Projektet Rock on later består av en grupp på 8 seniorer som varje vecka sedan september 2014 

repeterar i Kulturskolans lokaler.  Tillsammans skapar de bandet Forever Young och leds 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. Den 13 maj hade Forever Young sitt första framträdande på lunchmusiken 

på Trombon i Södertälje stadshus. Ett hundratal åhörare var på plats och bjöds på mogen 

rock’n’roll.   

 

Låt med tiden  

Den 21 mars hölls Södertäljes egna lokalproducerade musikshow ”Låt med tiden” på Estrad. 

Pensionärer från Södertälje med omnejd fick genom Kultur 365 möjligheten att skriva låttexter 

om sitt liv. Ellen Molnia och Thomas Falk var projektets musikproducenter och var inblandade i 

tonsättandet av alla dessa låtar. Den 21 mars framfördes alla bidrag av lokala musiker och 

artister.  Kvällens konferencier var Kultur 365:s PlaymÄker Gustav Gälsing.  Hela musikshowen 

livesändes på webben via Kultur365:s hemsida. Efteråt kunde alla besökare köpa en CD- skiva 

med alla låtar. Intervjuer med textförfattarna och videoklipp med deras bidrag är publicerade på 

Kultur 365:s Youtube-kanal. 1 

 

Stå UPP med Lasse Karlsson  

Ståuppkomiken ser sina glansdagar och vi vill med hjälp av den rikskända komikern och 

utbildaren i Stå-uppkomik Lasse Karlsson ta fram nya seniora stjärnor till stå-upp scenen och att 

synliggöra kulturformen för hela målgruppen. 

Lasse Karlsson är född i Södertälje och har tidigare undervisat i Stand-up på bland annat 

Dramatiska Institutet. Han coachade en grupp med seniorer i stå-uppkomik en gång i veckan 

under våren 2015. Detta resulterade i stand-up showen ”Nya skämt av lite äldre komiker” på 

restaurangen Ceaser´s i centrala Södertälje den 8 juni.  

 

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 med fokus på förmiddagens möten och samtal.  

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

som finns idag. Under 2015 har PlaymÄkers verksamhet utökats till två team för att kunna göra 

                                                 
1
 Bidragen från Låt med tiden: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-z9j8QZ86hB10HoVE2XB26Kn52GupHk3 
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dubbelt så många besök per vecka. Vi har även testat PlaymÄkers arbetsmetod och koncept 

inom hemtjänsten i Södertälje.  

 

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 praktikanter från högstadie- och 

gymnasiekolor i Södertälje som under sin tid i verksamheten får en ny inblick i äldreomsorgen. 

 

PlaymÄkers har också ett samarbete med ABF Södertälje-Nykvarn och verkar med stöd av 

Statens Kulturråd. På vår Youtube-kanal finns en dokumentär med tillhörande trailer och ett 

reportage om PlaymÄkers verksamhet. 2 

 

Kurs med Stockholms improvisationsteater 

Den 6 och 13 mars var PlaymÄkers på utbildning med kursledaren Johan Humlesjö från 

Stockholms improvisationsteater. På dessa två kurstillfällen fick vi en inblick i hur man kan arbeta 

med improvisationsteater i mötet med seniorer. Genom samtal och övningar fick vi testa på hur 

man kan fånga upp seniorers berättelser och sen gestalta dessa för att väcka minnen, aktivera 

sinnen och bjuda på en annorlunda underhållning.  Kursen hölls i Gamla Flickskolan, Södertälje 

Teateramatörers repetitionslokaler.  

 

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.    

 

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 ska publiceras under våren 2016. 

Från beredskap till Waterloo - En musikalisk husvagnsresa genom fyra årtionden  

                                                 
2
 Dokumentär om PlaymÄkers: https://www.youtube.com/watch?v=6f2uZSFr3Vc 

Trailer om PlaymÄkers: https://www.youtube.com/watch?v=X8sbniPVGjc 

Reportage om PlaymÄkers: https://www.youtube.com/watch?v=51IyGtcJMnE 

https://www.youtube.com/watch?v=6f2uZSFr3Vc
https://www.youtube.com/watch?v=X8sbniPVGjc
https://www.youtube.com/watch?v=51IyGtcJMnE
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Under augusti åkte Kultur 365 ut på turné med en föreställning som stannade till på nitton olika 

äldreboenden och offentliga platser i Södertälje. I föreställningen fick vi följa två ungdomar på 

husvagnssemester som hittar en gammal dagbok. Publiken fick följa med på en resa i både tid 

och rum, från beredskapstiden till ABBAs seger i eurovisonfinalen 1974. Med musik, dans och 

publikens hjälp mindes vi händelser och härliga låtar.  Föreställningen arrangerades av Kultur 

365, Södertälje Teateramatörer och ABF Södertälje-Nykvarn. På Kultur 365:s Youtube-kanal finns 

en trailer från sommarens teaterprojekt.3 

 

På Södertäljegalan den 6 november fick medarrangören Södertälje Teateramatörer ta emot pris 

för årets initiativ med projektet ”Från beredskap till Waterloo”.  

I motiveringen kunde man läsa: ”Med musikens hjälp gjordes nedslag i Södertäljes och Sveriges 

historia, med nostalgi och kärlek. Ett kreativt samarbete mellan STA och kommunens verksamhet 

Kultur 365.” 

 

Favoriter i repris- och nya idéer 

Projekten som 2014-2015 har möjliggjorts av Kulturrådets bidrag har sammanfattats och 

presenterats i frilandsjournalisten Roland Cox rapport Favoriter i repris ‒ och nya idéer.  

Där beskrivs även hur projektet Kulturkondis kommer fortsätta under 2016.   

 

Kulturkondis koncept är hämtad från friskvårdssatsningar där deltagare kan samla data och 

poäng för sin träning. På motsvarande sätt vill projektet Kulturkondis utmana såväl passiva som 

aktiva kulturkonsumenter att pröva på nya grenar och testa sina förmågor. I en Kulturkondis-app 

ska man kunna notera sina dagliga kulturaktiviteter. Idén är att vem som helst ska kunna ansluta 

sig och börja notera alla kulturaktiviteter man konsumerar eller deltar i. Processen fram till ett 

färdigt paket ska pågå under 2016.  

 

 

                                                 
3
 Trailer från föreställningen ”Från Beredskap till Waterloo”: https://www.youtube.com/watch?v=RdMcyLYucgM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RdMcyLYucgM
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Övrig verksamhet i Kultur 365 

Musikunderhållning 

Livemusik och sång är ett av inslagen i Kultur 365:s verksamhet. Den 27 maj genomförde elever 

från Wendela Hebbes gymnasium i Södertälje en spelning på Artursberg korttidsboende.  Det 

blev en härlig spelning med många besökare. 
Kommentar från personal på Artursberg korttidsboende:  

”Både personal och brukare har berättat hur trevligt de tyckte det var när eleverna sjöng och 

spelade. De var så duktiga, spelade och sjöng alla möjliga låtar och musikstilar. Vi vill verkligen att 

de kommer tillbaka i höst!” 

 

Gårdsmusikanter 

Succén från 2014 med Gårdsmusikanter fortsatte under sommaren 2015.  Kultur 365 hade tre 

team med sammanlagt nio 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 

Fiskebåten Dolly som fritidsgårdarna har hand om ligger vid Ejdern i Södertälje. Den 17, 19 och 

20 augusti arrangerades båtturer för boende/brukare inkl. personal i Södertäljes kanal. Boenden 

som deltog var Wijbacken, Oxbackshemmet och Tallhöjdens dagverksamhet.  

 

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 

och Södertälje.  
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Intern-tv 

Arbetet med intern-tv startades och drevs av personal från Kultur 365 som ett 

stimulansmedelsprojekt från Socialstyrelsen 2010. 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. För att få möjlighet till att byta kunskap och idéer 

anordnar Kultur 365 även Intern-TV möten med dessa enheter. Under 2015 genomfördes två 

möten.  

 

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. Teman just nu är: Skogen, bondgården, 1950-

talet, fjällen, parken, slottssalen, träekan, och stranden.  

 

 

Utbildning för personal inom äldreomsorgen 

 

Kulturmärkt 

Kulturens roll inom vård- och omsorg väcker allt större intresse. Forskning visar att 

kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och 

en beredskap att möta t.ex. sjukdomar och sociala problem. Kulturens betydelse för hälsa och 

rehabilitering bekräftas även genom forskning som visar att vårdtider kan förkortas och behovet 

av mediciner minskas. 

Kultur 365 och Demensteamet leder arbetet med att starta upp Kulturmärkt - en utbildning för 

all äldreomsorgspersonal. Utbildningen ska ge information om befintligt kulturutbud samt dels i 

vikten av aktivitet och relationsskapande social tillvaro för seniorer.  

 

Under 2015 har en arbetsgrupp arbetat med att samla in tankar och idéer kring hur en 

kulturutbildning för äldreomsorgspersonalen ska utformas. Arbetsgruppen består av 

representanter från hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. Representanterna har olika 

befattningar och kompetenser för att skapa en så bred syn på uppdraget som möjligt. I 

arbetsgruppen finns också en representant för äldreomsorgens demensteam. Demensteamet är 

en stödjande och handledande verksamhet som arbetar för att kvalitetssäkra vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom. Under våren gjorde arbetsgruppen en 

enkätundersökning hos personal som ligger som grund för det fortsatta arbetet med 
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Kulturmärkt. Syftet var att synliggöra befintliga kompetenser bland äldreomsorgspersonal samt 

få en bild av vad de vill lära sig mer av.  

 

Formen för utbildningen kommer variera mellan webbutbildning, arbetsplatsnära träffar och 

centrala seminarium. Kursledare är personal inom äldreomsorgen, experter inom vissa 

temaområden som finns i Södertälje och Stockholm, samt andra inspiratörer från Sverige. 

Utbildningen planerar att starta hösten 2016. 

 

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 och länder 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. 

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. 2015 blev mötet i Karlstad den 8-9 oktober med årsmöte för nätverket och en lokal 

konferens om äldre och kultur. 

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.  

Den 9 maj i Farsta och den 15 oktober arrangerade Upplands-Bro kommun nätverksmöten. Den 

13 oktober var det Skarpnäck kommun som var arrangör. 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 
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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 blev vi inbjudna att medverka i projektgruppen för Stockholm digital care.  

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). 

Mötesplatserna och trygghetsvärdar 

I Södertälje finns idag 10 mötesplatser där aktiviteter anordnas via Trygghetsvärdar i de olika 

bostadsområdena tillsammans med frivilliga. Mötesplatserna vänder sig till de som är 65+, som 

vill träffa nya vänner, umgås och delta i trevliga aktiviteter. Mötesplatserna har byggts ut i ett 

samarbete mellan Södertälje kommun, Telge bostäder, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och 

Hyresgästföreningen. Även under 2015 har vi bidragit med besök och programpunkter till 

mötesplatserna. Vi har också lånat ut filmer och andra aktivitetsredskap.   

 

IKORO och Finskt förvaltningsområde 

IKORO som bedriver dagverksamhet med olika aktiviteter för äldre vid S:t Jacobs katedral i 

Hovsjö har hjälpt Kultur 365 med att hitta fler samarbeten mellan olika kulturer. Under hösten 

gjorde PlaymÄkers ett besök där vi informerade om verksamheten och fick höra om deras 

aktiviteter. Kultur 365 har även under 2015 samarbetat med finskt förvaltningsområde.  Genom 

samordnare Jaana Sundberg har vi utbytt information, idéer och material. 

 

Anhörigträffar 

Kultur 365 har under 2015 deltagit på två anhörigträffar i Södertälje. Den 15 oktober på 

Lillängens vård- och omsorgsboende och den 1 december på Tallhöjdens vård- och 

omsorgsboende. På plats informerade vi om vår verksamhet och våra aktiviteter på boenden i 

Södertälje. 

 

Litteratur i samverkan 

Under året har Kultur 365 samarbetat med Maria Juthberg, Bibliotekarie på Stadsbiblioteket i 

Luna Kulturhus. Maria har deltagit på aktivitetsutvecklarmöten och hjälpt till att sammanställa 

listor med boktips för personal inom äldreomsorgen. 
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Kultur 365 representerar och inspirerar 

 

Seniordagen  

Seniordagen anordnads varje år av kommunala pensionärsrådet. 2015 genomfördes den på 

internationella dagen för äldre, den 1 oktober. Årets tema var: ”Bevara dig väl! Med rätt kost och 

motion” med fokus på hälsoinformation som ska göra livet lättare och roligare. Gäster var t.ex. 

1700-talshistorikern Christopher O’Regan och Yngve Gustafsson med sin föreläsning om kost för 

äldre kopplad till med äldre. Det hölls workshop i linedance och bjöds på musikunderhållning av 

Viktoria Hjulström. Kultur 365 medverkade med ett informationsbord om vår verksamhet och 

våra projekt. Även Gustav Gälsing, PlaymÄker, deltog som konferencier under dagen.  

 

Seminariedag hos Cirkus Cirkör 

Den 18 mars deltog PlaymÄkers i Cirkus Cirkörs seminariedag på temat ”Kulturen som 

förändringskraft i Äldreomsorgen”. En heldag i Cirkörhuset och Subtopia i Alby med föreläsare, 

workshop och samtal.  Cirkus Cirkör visade och berättade om deras projekt Cirkus äldre de luxe, 

Wilhelmina Hoffman från Svenskt Demenscentrum talade om forsking kring demens och flera 

representanter från äldreomsorgen delade med sig av sina erfarenheter kring arbete med 

kultur och äldre. Dagens arrangörer var Cirkus Cirkör, Svenskt Demenscentrum och 

Alzheimerfonden. 

 

Besök på Gotlands sjukhem 

Den 29 juni blev PlaymÄker inbjudna till att besöka Gotlands sjukhem. Två av sammanlagt fyra 

dagar arbetade PlaymÄkers på boendet för att visa personalen hur vi arbetar med surfplattor och 

kultur. Mingel och individuella möten på förmiddagarna, samlad aktivitet på eftermiddagarna. 

Besöket bjöd på ett trevligt utbyte mellan PlaymÄkers, boende och personal. Detta skedde under 

Almedalsveckan på Gotland, så resterande tid ägnades åt intressanta seminarier och 

föreläsningar.  

 

Läskraft! i Hudiksvall och Gävle 

Läskraft! är ett koncept i Gävleborgs län som engagerar volontärer, ungdomar, chefer och 

personal till högläsning för personer med demens. Den 7 december i Hudiksvall och 8 december i 

Gävle hölls två seminariedagar för att informera om projektet och inspirera nya volontärer och 

andra nyfikna. Sandra Karlung och Gustav Gälsing blev inbjudna för att berätta om PlaymÄkers 

koncept och verksamhet i Södertälje. Andra föreläsare var Catharina Kåberg, projektledare för 

Läskraft! från myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Åsa Svärd, Silviasyster, och Arabella 

Lyons, skådespelare från Folkteatern Gävleborg som läste högt ur litteratur som är anpassad för 

personer med demens. 
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Lars Ahlin representerar Kultur 365 i Strängnäs 

Lars Ahlin presenterade Kultur 365:s verksamhet för Strängnäs kommuns ledningsgrupp med 

chefer inom äldreomsorgen den 9 juni på Bommersviks konferensanläggning.  

 

Vänortsbesök 

Södertälje kommuns vänorter i Norden hade konferensdagar i Södertälje och där presenterades 

Kultur 365 med projektet PlaymÄkers för dessa representanter. Dagarna avslutades med middag 

på Ytterjärna restaurang där PlaymÄkern Gustav Gälsing stod för underhållningen. 

 

Studiebesök från Kristianstads kommun 

Den 3 juni 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.  

 

Studiebesök av kulturministern Alice Bah Kuhnke 

Den 23 september besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Södertälje för att ta 

del av Södertäljes arbete med kultur. Kulturministern besökte bland annat Berättarministeriet, 

Luna kulturhus, konsthallen och Kulturskolans verksamhet Nova.  Efter lunchen i Södertälje 

stadshus fick Kultur 365 möjligheten att berätta om sin verksamhet med fokus på PlaymÄkers. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Bohman och kultur- och fritidschef Staffan Jonsson 

deltog under hela besöket. 

 

H.M. Drottningen hälsar 

Kultur 365 fick ett brev av H.M. Drottningen, ett svar på en inbjudan vi skickat till henne. I brevet 

önskade hon fortsatt framgång med vårt intressanta och viktiga arbete som vi bedriver på 

äldreboenden i Södertälje. Hon lyfte speciellt PlaymÄkers generationsmöten via ny teknik som 

ett gott exempel.  

 


