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Kultur 365  
- avtal mellan Kultur- och fritidskontoret och 
Äldreomsorgskontoret  

 
Äldreomsorgskontoret och Kultur- och fritidskontoret gör i detta avtal en 
överenskommelse om vilka resurser som respektive kontor ställer till förfogande för 
arbetet med Kultur 365.  
 
Avtalstid: 
Avtalet löper över tre år med start från den 1/1 -2008 fram till och med den 31/12 – 
2010. De båda förvaltningarna har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 
Om avtalet sägs upp i förtid har båda parter ansvar för de eventuella 
avvecklingskostnader som kan följa verksamheten. Omförhandling av avtalet skall 
göras senast tre månader innan avtalstidens utgång.  
 
Mål: 
Skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro, kulturellt 
tänkande för seniorer i Södertälje kommun. 
 
För mer info se: www.sodertalje.se/tvspel
 
För kontakt: 
Lars Ahlin, tel 08-550 234 49  
Janna Nolgård, tel 08-550 223 29 
 

 
Aktivitetsutvecklare 
 
Två personer från varje vård- och omsorgsboende har blivit utsedda som 
aktivitetsutvecklare. Dessa har under året träffats fyra gånger för att hjälpa till att 
utveckla och arbeta vidare med aktiviteter inom äldreomsorgen.  
 
 

Referensgrupp 
 
En referensgrupp har bildats, med i nuläget tre representanter från kommunens 
pensionärsråd, KPR; Leila Haukkala, Billy Larsson och Carin Öhrström. Ytterliggare 
personer till referensgruppen sökes. Ett officiellt möte hölls i Stadshuset under 
hösten.   

 - 2 - 
 

http://www.sodertalje.se/tvspel


Södertälje kommun, Aktivitetsrapport Kultur 365 2008 

 

Tv-spel Playstation2  
 
Satsningen på tv-spel på våra vård- och omsorgsboenden har fortsatt. Alla 39 
bostadsgrupper på samtliga vård- och omsorgsboenden1 har under hösten 2008 fått 
egna Playstation2 enheter med spel. De utvalda spelen som varje bostadsgrupp fått 
är; Singstar som medföljer två mikrofoner, Eyetoy som spelas med en webbkamera 
samt "Vem vill bli miljonär" – ett klassiskt frågespel.  
 
Den 3 juni arrangerades i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet en rikstäckande 
konferens om "TV-spel och äldre" i Södertälje för personal inom kommuner och 
landsting.  
 
Den 22 Oktober besökte vi Skövde på MoSiSmässan där Lars föreläste om tv-spel. 
27 Oktober ägde mässan Aktivt liv rum på Allaktivitetshuset i Södertälje. Där fanns 
tv-spel framme för visning, med möjlighet att prova hela dagen. Lars höll också en 
föreläsning om tv-spel och playmÄkerprojektet.  
 
En introduktion i playstation2enhetens användningsområden för personal har 
genomförts på varje bostadsgrupps APTT

2. Där presenterades bland annat 
playstation2enhetens funktioner; att spela dvd:er, talböcker och tv-spel. Även 
hantering av spelen visades. Tanken med att förlägga denna utbildning på 
bostadsgruppernas arbetsplatsträffar var att så många som möjligt skulle få prova och 
se spelen. De har i samband med introduktionen erhållit sina enheter och spel och har 
därefter haft möjligheten att spela så mycket de önskar med sina brukare. 
Introduktionerna skedde löpande från september till slutet av oktober. De sista spelen 
kom ut till boendena i Oktober.  
 
Fler spel har under senare delen av hösten också funnits möjliga att låna. Listan som 
innehåller fler spel/filmer för utlåning till bostadsgrupperna finns bifogad som bilaga. 
Spelen lånas via mejl eller telefon och skickas/återlämnas via internposten.  
 
Under hösten har flera kommuner visat sitt intresse för just tv-spel inom 
äldreomsorgen, bara under november månad har representanter från Grästorp och 
Gislavedskommun varit hos oss på studiebesök. 
 
För mer info kring tv-spel och äldre se även tv-spels bloggen: 
www.tvspel365.bloggagratis.se
 
                                                 
1 I samtliga vård- och omsorgsboenden inräknas även korttidsboendet Artursberg.  
2 Med undantag för några bostadsgrupper där utbildning skett i grupp vid sidan av APT samt 
Ljungbacken och Mariekällgården där utbildning skedde på deras möten för aktivitets/kulturombud. 
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Utbildning för personal 
 
Förutom utbildningen i Playstation2 för personal inom äldreomsorgen har vi också 
haft en introduktion i PAanläggning och Keyboard. Varje vård- och omsorgsboende 
har under hösten fått ett eget Keyboard med stativ, samt ett eget PA där mikrofon, 
stativ och en liten portabel högtalare ingår. Tanken med utbildningen var att 
grundläggande visa utrustningen och dess användningsområden, montering, praktiskt 
användande och funktioner. Detta för att främja användandet av de nya 
kulturredskapen. Aktivitetsutvecklarna från de vård- och omsorgsboenden som 
deltog i introduktionen har i sin tur lärt ut till resten av personalen hur man använder 
PA och Keyboard. Utbildningen ägde rum onsdagen den 24 september på 
Kulturskolan. 
 
 

Musik 

Bröderna Bågart 
 
Bröderna Bågart varvar egna sånger och nummer med välkända melodier, de spelar 
allt från Karl-Gerhard till Clash. De har tidigare spelat på Mariekällgården och varit 
ett väldigt uppskattat inslag med sin musik. Här fanns en turnélista där Bröderna 
Bågart sammanlagt bjöd på 10 spelningar. 
Tidsperiod: 29 sept – 3 oktober 
  

Trubaduren Tobias Erehed  
 
Den 25-årige visspelaren bjöd på Bellman, Taube, Cornelis Vreeswijk, Bob Dylan, 
Elvis och Beatles, när han återkom efter många gillade spelningar. Även han 
framförde 10 spelningar. 
Tidsperiod: 3 – 7 November 
 

Södertälje Kulturskola bjöd på musik  
 
Kulturskolan lät sina 6 bästa elever bilda en orkester för att åka runt på olika platser i 
kommunen och underhålla under sommaren. De bjöd på en timmes uppskattade 
spelningar utomhus där allt mellan rock och jazz blandades.  
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Sång ifrån Wendela Hebbegymnasiet 
 
Wendela Hebbegymnasiets sångelever, 4-9 stycken sjöng svenska visor: bl a Evert 
Taube, Cornelis, Olle Adolphsson. Både kända och lite mer okända visor. De 
akompanjerades av gitarr, bas och kongas, och på vissa platser även piano. 
Programmet var ungefär ca 30 min. 

 
 

Övriga aktiviteter och 
aktivitetsskapande 
 

Gubben och blomman 
 
Pygméteaterns föreställning ”Gubben och Blomman” har i sanning blivit en 
föreställning för alla åldrar. Pjäsen tilltalar nämligen de äldre lika mycket som de 
yngre! Denna pjäs spelades för skolan, men med inbjudna äldre mor- och 
farföräldrar.  
 

Boende åker raggarbil på Wijbacken och Ljungbacken 
 
Telgecruisers körde i september ut sina gamla bilar på crusing till några av våra vård- 
och omsorgs boenden. De startade på Wijbacken och besökte helgen efter 
Ljungbacken. De äldre har inte bara haft möjlighet att se bilarna och höra musiken 
utan även åka med om de kände för det. 
 

Lite smått 
 
I våras fick alla bostadsgrupper en egen trädgårdsspade och trädgårdssnurra för att 
uppmuntra de fina utomhusmiljöerna som finns kring boendena. Till julen har alla 
bostadsgrupper fått varsina veckotidningar för att läsa och inspireras av. Varje enhet 
kommer i december också att få varsin Jul karaokeskiva med de klassiska 
julsångerna. 
 

BINGO! 
 
Varje enhet har fått en bingoutrustning levererad till sig under höststarten. Denna 
bingoutrustning består av ett snurrande bingohjul, 90st kulor och en bricka att sätta 
kulorna på. Det medföljer också extra användarvänliga specialbrickor, för de som har 
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svårt med finmotoriken. Denna bingoutrustning är till för att stimulera det redan stora 
bingointresset. 
 

Filmer 
 
Ett antal filmer har köpts in och är tänkta för cirkulation på samtliga boenden. Många 
av filmerna handlar om Svenskarnas egen Historia och upplevelser från olika delar av 
landet. Samtliga filmer kan spelas på varje bostadsgrupps playstation2enhet. 
 

Folkparkslådan/minneslådor 
 
Folkparkslådan fortsätter att cirkulera på vård- och omsorgsboendena för att ge de 
äldre en härlig folkparkskväll med tombola, chokladhjul, musik och korvförsäljning. 
Även lådan Stina i Lina är i omlopp. 
 

Egen intern-tv på Mariekällgården 
 
På Mariekällgården kommer innan årskiftet ett internt-tv system att installeras. 
Denna tv-kanal kommer att kunna ses på tv-apparaterna i bostadsgrupperna och är 
tänkt att innehålla information för hela huset, vilket underlättar den interna 
kommunikationen. Det kommer att finnas möjlighet att ha bildspel med bilder från 
aktiviteter, matsedlar och annat som önskas visas. En monitor ska också sättas upp i 
entrén för nå ut med aktuell information snabbt. 
 
Sammanlagt under 2008 aktiverades 4245 äldre vid 637 aktivitetstillfällen. 
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