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Kultur 365 
Ett samarbete mellan kultur och fritid och äldreomsorgen  
inom social-och omsorgskontoret.

KULTUR 365 HAR UNDER 2014 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 skrevs ett nytt avtal att 
tecknas. Kultur och fritid och social- 
och omsorgskontoret har gjort en 
överenskommelse om vilka resurser 
som respektive kontor ställer till för-
fogande.
 Enligt äldreomsorgens nationella  
värdegrund ska vård- och omsorgs-
arbete präglas av trygga boendeför-
hållanden och en aktiv och menings-
full tillvaro i gemenskap med andra. 
Värdegrunden stödjer den enskildes 
rätt till självbestämmande och integri-

tet. Regeringens uppdrag till Kultur-
rådet 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 upp-
levelse i aktiviteter baserade på ett 
brett kulturbegrepp.

KULTUR 365 HAR UNDER 2014 GENOMFÖRT 876 

AKTIVITETER DÄR TOTALT 15 500 DELTAGIT.

”Kultur 365 har under 2014 
genomfört 876 aktiviteter där 

totalt 15 500 deltagit.”

FOTO: GÖRAN G. JOHANSSON
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Projektets organisation 2014
STYRGRUPPEN består av GILDA JOHANSSON, 
socialdirektör för social-och omsorgs-
kontoret och STAFFAN JONSSON, kultur- 
och fritidschef.

Projektet Kultur 365 leds av  
LARS AHLIN, Kulturmäklare på 100 %.

PlaymÄker är GUSTAV GÄLSING  

fr.o.m. februari 2014 på 75 %. Fr.o.m. 
augusti arbetar även SONJA GEBRAIL 

som PlaymÄker på 75 %. Gustav 
Gälsing arbetade på 100 % fr.o.m. 
augusti.

n 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 erfarenheter och idéer. 30 akti-
vitetsutvecklare fanns december 2014. 
I aktivitetsutvecklarens roll ingår  
”ATT UTVECKLA AKTIVITETSFORMER OCH 

AKTIVITETER PÅ SIN ENHET. ATT INFORMERA, 

INSPIRERA OCH VÄGLEDA ÖVRIG PERSONAL 

PÅ ENHETEN.” Vi arbetar även tillsam-
mans med utvärdering och tester av 
nya aktiviteter och material i verk-
samheterna, där våra äldre tillsam-
mans med aktivitetsutvecklare ger 
sina synpunkter och informerar om 
sina upplevelser.
 Under 2014 har Kultur 365 fortsatt  
arrangera olika aktiviteter för perso-
nal som arbetar som aktivitets-
utvecklare, bl. a. genom att hålla re-

gelbundna aktivitetsutvecklarmöten 
och arbeta för ökad stimulans inom 
kulturella områden, t ex genom ut-
bildning, upplevelse och information. 
 Under 2014 har vi haft 5 möten.  
Vi har också under aktivitets-
utvecklarmötena 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: 
• Vad vill aktivitetsutvecklarna få  

ut av samarbetet med Kultur 365? 
• Vad skulle en kulturkurs för all 

personal innehålla? 
• Hur kan vi öka samarbetet  

mellan enheterna?

”Under 2014 har Kultur 365 
fortsatt arrangera olika aktiviteter 

för personal som arbetar som 
aktivitetsutvecklare”
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Kommunikation
FLER OCH NYA BRUKARE, personal och 
anhöriga har under 2014 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 möj-
ligt. I avsnittet nätverk kan ni också 
läsa mer om hur vi kommunicerar och 
nätverkar utanför Södertälje.

n Kultur 365:s hemsida
KULTUR 365 HAR INFORMATION om alla 
aktiviteter och upplevelser på kom-
munens hemsida: www.sodertalje.se/
k365. Under 2014 låg den i topp bland 
dem hemsidor som besöks på kom-
munens alla hemsidor. 

n Digitala nyhetsbrev
GENOM ATT BESÖKA VÅR hemsida  
www.sodertalje.se/k365 kan intresse-
rade 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.

n Facebook
KULTUR 365 HAR EN Facebooksida för  
att hitta fler kommunikationskanaler.  
Där lägger vi ut bilder från vår verk-
samhet samt delar med oss av intres-
santa artiklar och händelser som 
inspirerar oss i vårt arbete.  
På vissa artiklar har vi nått ut till 
4 000 följare. Vid året slut hade vi  
230 ”gillare”.

n Media
UNDER 2014 HAR MÅNGA av våra del-
projekt synts i olika medier och på 
olika hemsidor. I kommunens infor-

mationsmaterial 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 har lyft många  
av våra arrangemang.

n Svenska institutet 
rekommenderar Kultur 365  
för brasiliansk tidning
SVENSKA INSTITUTET VILLE ATT Kultur  
365 skulle få bli representerad i ett 
studiebesök om hur det är att bli  
gammal i Sverige för den rikstäckande 
brasilianska nyhetstidskriften Veja, 
med en upplaga på ca 1,2 miljoner  
exemplar. Detta besök gjordes i  
augusti på Södertäljes modernaste 
vård- och omsorgsboende Glasberga.  
Vi ville sprida budskapet att teknik  
är kompatibelt med äldre och att  
det finns mycket att vinna inom  
samarbetet över generations-
gränserna.

”Vi ville 
sprida 

budskapet 
att teknik är 
kompatibelt 
med äldre”

FOTO: OLOF NÄSLUND

5Kultur 365 | Rapport 2014



Verksamheten 2014
 n Välfärdsteknologi i 
äldreomsorgen

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? Män-
niskan främsta källa för inhämtning 
av information och upplevelser sker 
genom sinnesintryck – hur kan tekni-
ken 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.

n Kurs för personal: ”Vad kan 
man göra med en surfplatta i 
äldreomsorgen?”

DEN 27 FEBRUARI ANORDNADE Kultur 365 
en inspirationskurs för personal inom 
äldreomsorgen i Stadshuset. Syftet 
var att diskutera hur surfplattor kan 
användas i arbetet med seniorer på 

Södertäljes olika enheter. Kursledare 
var Anneli Clevenrot, kommunikatör  
i finskt förvaltningsområde som  
berättade om hur surfplattor används 
med finska seniorer. Lars Ahlin och 
PlaymÄkers berättade hur man kan 
använda surfplattor i sin dagliga verk-
samhet. På denna kurs satte igång frå-
gan: ”Varför kan inte vi som personal 
få prova detta i vår verksamhet”? Det 
var startskottet för projektet ”Surf-
plattor inom äldreomsorgen”.

n Surfplattor inom äldreomsorgen

I AUGUSTI INLEDDES ETT projekt med surf-
plattor inom äldreomsorgen i Söder-
tälje där Kultur 365 utbildar personal i 
användandet av surfplattor. Personal 
inom äldreomsorgen, sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter på fem äldrebo-
enden och en dagsverksamhet deltar. 
Även Demensteamet i Södertälje och 
PlaymÄkers har varit med i arbetet. 
 Surfplattan är dels kompetens  - 
höj ning i att använda digitala verktyg  
och tjänster, dels att hitta sätt att  
använda dessa digitala verktyg för  
att vidareutveckla aktiviteter inom 
äldreomsorgen.
 Vi börjar med ett fåtal vård-och 
omsorgsboende och dagverksamheter 
för att hitta metoder i arbetet med 
surfplattor, för att sedan eventuellt 
fortsätta till övrig äldreomsorg.
 Genom surfplattorna har vi också få 
en större kännedom om verktyg och 
tjänster, till exempel appar, som är re-
levanta 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. 
 Under ett år ska personalen under-
söka och testa surfplattorna i sin 
dagliga verksamhet. För att inspirera 
och dela erfarenheter med varandra 
träffas alla deltagare i projektet några 
gånger under året. Följande enheter 
har varit med i projektet med sam-
manlagt 24 personal: Mariekällgården, 
Heijkensköldska gården, Glasberga, 
Ljungbacken, Artursberg dagverksam-
het och Artursbergs korttidsboende. 
 Vi har haft tre stora fortbildnings-
dagar med involverad personal och 
PlaymÄkers. Vi har också tagit hjälp 
från Telge Tillväxt AB. Kultur 365 har 
ansvarat för inköp, installation av 
hård-och mjukvaror samt support  
på arbetsplatsen med hjälp av Play-
mÄkers. Vi har också tagit hjälp av 
utbildningskontorets kunskap om att 
bygga kommunikation och kontroll 
över generationsgränser med utgångs-
punkt i deras erfarenhet mellan lära-
re/förskollärare, barn och målsman. 

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 jätte-
bra arbetsredskap och den gynnar 
brukarna på ett väldigt positivt sätt”.

”Jag tycker att 
surfplattan är ett 
jättebra arbets
redskap och den 
gynnar brukarna  
på ett väldigt 
positivt sätt”
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n Hallå hallå-dagen 

HALLÅHALLÅ-DAGEN HANDLADE OM KOMMU-

NIKATION och kultur. Mycket av dagens 
kultur bärs fram av ny teknik. Därför 
arrangerade vi den 5 mars en dag då  
vi kunde träffas över generationsgrän-
serna och dela kunskap. I Stadshuset 
kunde seniorer få hjälp med diverse 
teknikproblem. Det bjöds även in till 
lunchmusik och visning av filmen 
HALLÅHALLÅ. Denna dag anordnades 
tillsammans med SeniorNet, Gunnars 
radio & TV, Telge Tillväxt AB, Finskt 
förvaltningsområde, programverk-
samheten och studieförbundet  
Vuxenskolan. Det var en välbesökt 
dag och den kommer även att genom-
föras 2015. 

n Konferensen ”Modern teknik 
i äldreomsorgens hand” – om 
teknik och den sinnesrika människan

ÅRET AVSLUTADES MED ATT Kultur 365  
anordnade en konferens den 4  
december på temat ”Modern teknik 
i äldreomsorgens hand”. En heldag i 
Stadshuset för att diskutera och arbe-
ta med hur modern teknik kan använ-
das inom äldreomsorgen. Vi pratade 
om framtida utmaningar: hur äldre-
omsorgen kan ta fasta på det friska 
hos var och en av oss och utnyttja de 
nya tekniska möjlig heterna. Tanken 
med konferensen var att människor 
från olika yrkesgrupper skulle mötas 
med en vilja att göra det roligare, 

mänskligare och menings fullare 
för de äldre i vården. Dessutom hur 
tekniken kan användas för att bygga 
broar och förståelse i den verklighet 
som äldreomsorgen idag möter – med 
många olika kulturer, språk  
och trosuppfattningar.
 Vi tog även del av beprövad teknik 
så som surfplattor, hur dessa kan ge 
den äldre bättre kontakt med anhöriga 
samt vara ett verktyg för att kunna 
drömma sig bort från sin sjukdom.
Det blev en lyckad konferens med 220 
deltagare som åkte hem med ett leen-
de på läpparna och inspirerade av att 
fortsätta jobba med teknik nära den 
äldre människan. Södertälje kommun 
konferens blev en av katalysator i  
Sverige i framfarten av välfärdstekno-
login inom äldreomsorgen. 

Se filmen från konferensen:  
youtube.com/watch?v=ZHGTiIHJCVY

 

n Konferensen ”Ett kulturellt 
bemötande inom demensvården”

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS KULTUR-

FÖRVALTNING och Kultur 365 anordnade 
en konferens den 23 oktober i Stads-
huset med temat ”Ett kulturellt bemö-
tande inom demensvården”. Genom 
föreläsning av författaren Ola Polmé 
och workshops med musikterapeuten 
Katarina Lindblad samt Silviasystern 
och dansaren Katarina Talts var syftet 
att ge verktyg för att ge en meningsfull 
kulturell vardag i demensvården.  
Fokus riktades mot vårdpersonal 
inom äldreomsorgen. En lyckad dag 
med personal från hela Stockholms 
län där vi uppmärksammade deras 
arbetsuppgift som igångsättare för 
mer kultur inom äldreomsorgen. 

n Kursen om Kulturhälsoboxen

DEN 8 DECEMBER ANORDNADE Kultur 365 
en halvdagskurs om Kulturhälsoboxen 
med seminarium, workshops och 
kulturaktiviteter under ledning av 
kulturhälsoforskaren och författaren 
Eva Bojner Horwitz. Kulturhälsoboxen 
innehåller böcker som visar på olika 
sätt hur kultur kan användas i vården. 
Målgruppen var personal inom social 
och omsorgsarbetet i kommun och 
landsting, tjänstemän och kultur-
arbetare och kursen hölls i Stadshuset. 
En triggarkurs för vad personal kan 
göra i det lilla och i det stora angående 
kulturaktiviteter. Kultur 365 köpte in 
denna kulturhälsobox till alla enheter.

n Cirkus Äldre de Luxe

KULTUR 365 ANORDNADE ATT Cirkus  
Cirkör under v. 34 besökte Tallhöjdens 
vård- och omsorgsboende och  
Oxbackshemmet med projektet 
Cirkus Äldre de Luxe. Syftet var att 
inspirera till roliga och utmanande 
aktiviteter för den dagliga verksam-
heten inom äldreomsorgen, att med 
cirkusens pedagogik ge kunskap och 
nyttiga övningar som personalen kan 
använda i praktiken. Varje enhet fick 
ta del av föreställningen ”På flygande 
fot”, fortbildning för personal och ett 
pass med sittgymnastik. Personalen 
på Tallhöjdens vård-och omsorgs-
boende har efter besöket fortsatt  
med denna aktivitet. 
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Kulturrådets bidrag  
till Kultur 365
2012 FICK KULTUR 365 bidrag på 1,6  
miljoner från Statens kulturråd avse-
ende kultur för äldre. Bidraget syftade 
till att främja äldre männis kors del-
aktighet i kulturlivet och ge större 
kunskap om pågående utvec klings-
arbete med kulturinsatser inom  
äldreområdet.  

DÅ HADE VI FÖLJANDE PROJEKT:  
sam arbete med Cirkus Cirkör,  
PlaymÄkers, Minnenas teater, Stock-
holms improvisationsteater, Konfe-

rensen ”Bättre SCEN än aldrig” med 
Amatörteaterns riksförbund.
 Det var ett erkännande från Kultur-
rådet 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 model-
ler 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.

”Det var ett erkännande från Kulturrådet 
att Kultur 365 är intressant för  

Sverige och de äldre”

FOTO: GÖRAN G. JOHANSSON
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n Operaimprovisatörerna

KULTUR 365 OCH OPERAIMPROVISATÖRERNA 

bjöd in till föreställningen ”Ögonblick 
av opera” som var en helt impro-
viserad operaföreställning med tre 
sångare och en pianist. Efter föreställ-
ningen hölls en prova-på workshop 
för att seniorer själva skulle få testa 
att improvisera med sång och rörelser. 
Förutom detta har Operaimprovisa-
törerna presenterat sig på Bergviks 
boende, Ikoro i Hovsjö och under 
lunchmusiken i Trombon. Detta  
gjordes för att finna intresserade 
till höstens satsning ”Livsröst”, ett 
projekt där en grupp seniorer tillsam-
mans med Operaimprovisatörerna 
skapade en föreställning. Den 15  
november hade denna föreställning 
premiär under namnet ”Röster från 
själens rum” på Sagateatern i Söder-
tälje. Föreställningen spelades där-
efter vid ytterligare tre tillfällen, varav  
en i Teater Tre:s lokaler i Stockholm. 
Vi har även producerat en kortfilm  
om detta projekt. 
 Gruppen fortsätter att träffas under 
våren 2015 på Sagateatern.

EN KOMMENTAR FRÅN EN MEDVERKANDE:

”Att ta sig an ett gäng pensionärer i  
ett projekt som detta måste var ibland 
det svåraste någon kan göra. Eller om 
ni vill det mest spännande. Jag vill 
krama om hela gruppen! Så otroligt att 
kunna ta hand om oss virrpannor på 
ett sådant sätt. Kunna förklara, leda, 
stötta, uppmuntra, glädja, överraska 
och någon gång även tillrättavisa (när 
vi inte kunde vara tysta). Aldrig behö-
va känna rädslan av att inget begripa. 
Jag trivdes varje stund i gruppen! Svårt 
o ge tillräckligt med beröm utan att  
bli överdriven.”

n 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? 
 Kulturskolan är först i Sverige att 
testa ”Little Kids rock” som är ett 
pedagogiskt sätt att jobba med ung-
domar. Nu har Kulturskolan som dem 
enda i hela världen fått dispens att 
testa detta även för 65+are.
 Under våren sökte Kultur 365 efter 
seniorer som tillsammans ville skapa 
ett rockband. Vi gick ut via elever 
på kulturskolan. Detta resulterade 
i projektet Rock on later – en grupp 
på 8 seniorer som varje vecka fr.o.m. 
september repeterar i Kulturskolans 
lokaler. Samtidigt som härligt stökig 
rockmusik uppstår sker ett naturligt 
möte mellan generationer. Under 
2015 kommer det bli ett antal fram-
trädande. 

n Låt med tiden

KULTUR 365 SAMLADE UNDER våren in tex-
ter från riktiga händelser ur äldres liv. 
Tanken med projektet är att den äld-
res text skulle bli en av de sånger som 
hade möjlighet att spelas på Estrads 
scen. Detta för att sprida den musi-
kaliska glädjen och äldres berättelser.
Under våren åkte musikproducen-

terna Thomas Falk och Ellen Molnia 
runt på mötesplatser för äldre, dag-
verksamheter och pensionärsorgani-
sationer för att locka äldre att skicka 
in sina texter. Till slut fick vi ihop 
tillräckligt för att kunna plocka fram 
bra bidrag. Vi bestämde att det skall 
bli en direktsänd webbsändning av 
föreställningen den 21 mars 2015. 

n Stå UPP med Lasse Karlsson
STÅUPPKOMIKEN SER SINA GLANSDAGAR  

och vi vill med hjälp av den rikskända 
komikern och utbildaren i Stå-upp-
komik 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 kommer att coacha grupper av 
seniorer i stå-uppkomik under våren 
2015, vilket är tänkt att resultera i 
individuella framträdanden på Norra 
Brunn. Fler professionella komiker 
och pedagoger kommer att knytas till 
projektet genom föreläsningar och 
coachning.
 Under hösten 2014 jobbade vi för 
att få seniorer i Södertälje att våga 
anmäla sig till denna kurs. Därför ar-
rangerade vi en bussresa tillsammans 
med LT, Björcks bussresor och Lasse 
Karlssons företag en bussresa med 40 
deltagare till Norra Brunn för att få en 
känsla och på ett annor-
lunda sätt att bekanta 
sig med Stand-up. Vi 
arrangerade även en 
eftermiddagsstund 
med film i Stads-
huset i november 
för att locka se-
niorer till denna 
vågade kulturform.

Forts »
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n PlaymÄkers

FLAGGSKEPPET PLAYMÄKERS ÄR EN av  
Kultur 365:s juveler. Genom Play-
mÄkers har även Kultur 365:s övriga 
verksamhet spridit sig även utanför 
Södertäljes kommungräns. Projektet 
PlaymÄkers är ett samarbete med 
Telge Tillväxt AB som anställer och 
hjälper ungdomar att komma ut i  
arbetslivet samt ABF med stöd av  
Statens Kulturråd. 
 PlaymÄkers startade 2007 och är 
ett projekt där ungdomar besöker 
vård- och omsorgsboenden, dagverk-
samheter och kommunens mötes-
platser. Syftet är att skapa en brygga 
över generationsgränserna genom ny 
teknik, att väcka minnen och aktivera 
sinnen med verktyg som surfplatta, 
projektor och filmduk. PlaymÄkers 
dagliga verksamhet består av en för-
middag med mingel och samtal med 
brukarna och eftermiddagsverksam-
het med ett interaktivt program med 
fokus på förmiddagens möten och 
samtal. 
 Förutom att öka livskvalitén för 
äldre i omsorgen, så vill projektet 
locka fler ungdomar att söka sig till 
äldreomsorgen.
 Vi tror också att PlaymÄkers kan 
fylla en viktig uppgift för att skapa  
en ny yrkesroll inom äldreomsorgen. 
Här önskar vi med ett större samar-
bete med Telge Tillväxt AB och Söder-
törns högskola.
 En dokumentär med tillhörande 
trailer och ett reportage har under 
2014 skapats om PlaymÄkers verk-
samhet. 

KOMMENTAR FRÅN EN PLAYMÄKER: 

”En herre jag träffade i hemtjänsten 
ville absolut inte utforska min surf-

platta. Han gillade inte teknik! När jag 
lyckades luska ut vad han var intres-
serad av, plockade jag fram det på 
plattan. Då ville han inte sluta titta. Då 
ville han se mer och mer.”

Dokumentär om PlaymÄkers:  
youtube.com watch?v=6f2uZSFr3Vc 
 Trailer om PlaymÄkers:  
youtube.com/watch?v=X8sbniPVGjc 
 Reportage om PlaymÄkers:  
youtube.com/watch?v=51IyGtcJMnE

 

 

n Vinter-OS

UNDER FEBRUARI 2014 ÅKTE PlaymÄkers 
runt och visade Vinter-OS på stor-
bildsskärm, för att göra sändningarna 
tillgängliga för alla äldre på boenden 
i Södertälje. Det blev en turné till åtta 
enheter där äldre, personal och Play-
mÄkers tillsammans kunde uppleva 
evenemanget. Dessa enheter var: 
Heijkensköldska gården, Mariekäll-
gården, Artursbergs korttidsboende, 
Lillängen, Oxbackshemmet, Tallhöj-
dens äldreboende, Ljungbacken och 
Glasberga. 

n Forskaren Eva Bojner Horwitz

KULTURHÄLSOFORSKAREN EVA BOJNER  

HORWITZ följde PlaymÄkers under en 
dag på Heijkensköldska gården. Detta  
resulterade i en rapport om vad en 
PlaymÄker är, dess funktion och hur 
man kan mäta den påverkan en Play-

mÄker har under sitt besök på en en-
het. Under våren 2015 kommer detta 
samarbete fortsätta och utvecklas 
med att forskare Eva Bojner Horwitz 
forskar vidare om PlaymÄkers in-
verkan på den dagliga verksamheten 
inom äldreomsorgen. 

n Julfrossa

KULTUR 365 BJÖD PÅ en temadag kallad 
Julfrossa, fylld med allt vad julen kan 
erbjuda. Denna dag var uppdelad i två 
delar: förmiddag med en julmarknad 
förr med starka juldofter, julbelysning 
och julprydnader. Vi hade tillverkat 6 
speciella marknadsbord för att få rum 
i trånga korridorer. Vi byggde även 
upp ett sinnesrum där vi erbjöd lugn 
stämning med vintermiljöbild, öppen 
spis, julkrubba, musik, julgran och 
massor av juldofter. Vi erbjöd även 
de äldre att ta en ”tomteselfie”. På 
eftermiddagen ville vi ge en känsla av 
gemenskap med allt som tillhör julen. 
Musik, dans kring granen, dikter, film-
minnen och lucköppning. Vi arrang-
erade även besök av tomtebarn från 
närliggande förskola och en tomte 
som gav presenter till barnen för att 
hänga upp i julgranen. Eftersom detta 
var ett stort arrangemang krävdes 
extra transportbud och personal från 
Telge Tillväxt AB under dessa dagar. 
Vi besökte majoriteten av alla vård-
och omsorgsboende i Södertälje.

KOMMENTAR FRÅN PERSONAL: 

”Positiva med detta var ju att brukarna 
fick vara med om något annat och att 
det varade en heldag. Alla var jätte-
nöjda och tyckte det var jättetrevligt. 
Som personal blir vi nöjda o glada när 
vi ser att våra brukare var glada och 
även vi tyckte det var jättekul. Vi hop-
pas att ni kommer igen till nästa jul”.

”Som personal blir vi nöjda o glada när vi ser att våra brukare 
var glada och även vi tyckte det var jättekul”
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Övrig verksamhet i Kultur 365
n Musikunderhållning
LIVEMUSIK OCH SÅNG ÄR ett av inslagen 
i Kultur 365:s verksamhet. Året har 
bjudit på ett varierat utbud av musi-
kaliska inslag. 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 haft uppträdanden 
 av bl.a. elever från Wendela Hebbe-
gymnasiet, rock- och jazzmusik från  
Duo Rehnberg, dansmusik av duon 
Björn och Linda Rapp. Vi fick även 
besök av minimusikalen Ginger och 
Freds påtvingade möte, från Stock-
holms läns landstings satsning  
Kultur i vården. 

n Gårdsmusikanterna
UNDER SOMMAREN 2014 HADE Kultur 365 
tre team med sammanlagt nio ung-
domar 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 utbild-
ning om hur det fungerar ute på olika 
enheter inom äldreomsorgen och om 
demenssjukdomar, men även om vil-

ken musik som äldre kan tänkas önska 
för att anpassa underhållningen efter 
publiken. Sommaren fylldes av musik-
stunder med generationsnära möten, 
med nöje för både unga och äldre.

KOMMENTAR FRÅN EN GÅRDSMUSIKANT: 

”Vi fick så mycket erfarenhet av det 
här jobbet. Och vi kände verkligen att 
vi gjorde skillnad ute hos de äldre,  
en frisk fläkt som kom och pigga upp 
lite gjorde ändå ganska mycket. Vi 
hoppas att detta projekt fortsätter och 
att de sprider sig så fler ungdomar kan 
få jobba med liknande möten. För vi 
tyckte att det kändes nyttigt för både 
de unga och de gamla”.

”Vi hoppas att detta projekt 
fortsätter och att de sprider sig så 
fler ungdomar kan få jobba med 

liknande möten”

Forts »
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n Fiskebåten Dolly

FISKEBÅTEN DOLLY SOM FRITIDSGÅRDARNA 

har hand om ligger vid Ejdern i Söder-
tälje. Den 10–12 juni arrangerade vi  
tre turer som innebar att 34 boende/
brukare inklusive personal fick en  
båttur på Södertäljes kanal.

n Triggarlådor

IBLAND BEHÖVS DET NÅGONTING litet eller  
stort som triggar oss. Syftet med 
triggar lådorna är just att skapa tankar, 
samtal och aktivitet kring innehållet 
i dem. Det kan vara en bild, ett före-
mål 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. 

n Intern-tv

ARBETET MED INTERN-TV STARTADES och 
drevs av personal från Kultur 365 som 
ett stimulansmedelsprojekt från  
Socialstyrelsen 2010. Idén till pro-
jektet 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. 
 Under 2014 har intern-TV instal-
lerats på Glasberga vård- och omsorgs-
boende och där är det nu digital över-
föring direkt till TV:n, vilket innebär 
att det blir bättre bild. På sikt hoppa 
vi att detta blir möjligt även på alla 9 
enheter som idag har Intern-TV. För att 
få möjlighet till att byta kunskap och 
idéer anordnar Kultur 365 även Intern-
TV möten med dessa enheter.

n Fejkade miljöer

KULTUR 365 INTRODUCERADE ”FEJKADE mil-
jöer” på Artursbergs korttidsboende 
2012 som sedan spred sig till Arturs-
bergs korttidsboende, Heijkensköldska 
och Solgläntan. ”Fejkade miljöer” är  
i form av stora väggbilder med tillhö-
rande ljud och rekvisita. Genom bil-
derna skapas känslan av att befinna sig 
i andra miljöer utan att lämna sitt hem. 

Bilder skapar också nya samtalsämnen 
hos boende, personal och anhöriga.
 Fr.o.m. januari till början av mars 
2014 gjorde vi en utställning i Stads-
huset med äldre och nya fotomiljöer.  
Utställningen besöktes av 2 500 perso-
ner. Vi tillverkade även 5 nya fotobilder 
under 2014. Teman är just nu: Skogen, 
bondgården, 50-talet, fjällen, parken, 
slottssalen, träekan, och stranden.

n Litteratur i samverkan 
UNDER ÅRET HAR KULTUR 365 samarbetat 
med Maria Juthberg, Bibliotekarie på 
Stadsbiblioteket i Luna Kulturhus och 
diakonassistent Janna Sundström från 
Svenska kyrkan för att sammanställa 
en lista med boktips för 
personal inom äldre  - 
omsorgen. Maria Juthberg 
deltog även på ett Aktiv-
itetsutvecklarmöte den  
1 september för att berätta  
mer om boktips. 
 Under 2014 släpptes antologin  
ALLTID NÅGON ANNAN SOM VÄNTAR: 

RÖSTER FRÅN ÄLDREOMSORGEN av Siv 
Hågård. En bok som genom text-
bidrag från anhöriga, vårdtagare  
och personal skildrar den svenska 
äldreomsorgen idag. Kultur 365  
hjälpte till i förarbetet att söka efter 
textförfattare och till vår glädje hittade 
två från Södertälje: aktivitetsutveck-
laren Rafed Tarish som jobbar på Heij-
kensköldska och Margareta Ingvars-
son på Oxbackshemmet. 

”Syftet med 
triggarlådorna 
är just att skapa 
tankar, samtal 
och aktivitet kring 
innehållet i dem.”
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Kultur 365 samarbetar 
och inspirerar

n Mötesplatserna och 
trygghetsvärdar
I SÖDERTÄLJE FINNS IDAG 10 mötesplatser 
där aktiviteter anordnas via Trygg-
hetsvärdar i de olika bostadsområ-
dena 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 Bildnings-
förbund (ABF) och Hyresgästfören-
ingen. Även under 2014 har vi bidragit 
med besök och programpunkter till 
mötesplatserna. Vi har också lånat ut 
filmer och andra aktivitetsredskap. 

n Äldreomsorgsdagarna på 
Älvsjömässan
KULTUR 365 MED PLAYMÄKERS presen-
terade oss på Äldreomsorgsdagarna  
26–27 november på Älvsjömässan.  
Vår monter var den färggladaste  
montern på mässan och besöktes av  
1 200 besökare från hela Sverige.

n Seniordagen ”Bevara dig väl! 
Lev livet lättare!”
SENIORDAGEN ANORDNADS AV KOMMUNALA 

pensionärsrådet varje år. Årets tema 
var: ”Bevara dig väl! Lev livet lättare!” 
med fokus på hälsoinformation som 
ska göra livet lättare och roligare.  

Kultur 365 medverkade med utställ-
ning och PlaymÄkern Gustav Gälsing 
som höll i en talkshow på Trombon 
med underhållning och inbjudna gäs-
ter från Södertälje Teateramatörer. 

n Finskt förvaltningsområde  
och IKORO
KULTUR 365 HAR UNDER några år samar-
betat med finskt förvaltningsområde 
genom Annelie Clevenrot som med 
surfplattor fått äldre finländare att 
lättare kommunicera på sitt språk och 
omvärlden. IKORO som bedriver dag-
verksamhet med olika aktiviteter för 
äldre vid S:t Jacobs katedral i Hovsjö 
har hjälpt Kultur 365 med att hitta fler 
samarbeten mellan olika kulturer.

n CSR på äldreboende
CSR, ENGELSKA CORPORATE SOCIAL Respon-
sibility kallas idén att företag ska ta 
ansvar för hur de påverkar samhället, 
ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt 
som socialt perspektiv.
 Ett dataföretag med huvudkontor 
i Indien, som även samarbetar med 
Scania, kontaktade Kultur 365 för att 
komma i kontakt med äldre i Söder-
tälje. Detta resulterade i ett besök  
på Oxbackshemmet den 4 oktober. 
Företaget bjöd på fika, visade filmer 
från Indien och spelade spel med  
boende på enheten.

n Nationella nätverk
KULTUR 365 HAR PÅ både nordisk och 
riksnivå fått en plats för sina innova-
tiva, 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 kun-
skapen 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, kultur-
sektorn samt kommunernas vård  
och omsorg. 2014 blev mötet i Umeå 
den 11–12 maj med årsmöte för nät-
verket och en lokal konferens om 
äldre och kultur.
 Det har under året hållits två  
heldagsmöten i nätverket ”KULTUR  

OCH ÄLDRE I STOCKHOLMS LÄN”, som  
var ett initiativ från Södertälje.  
Detta nätverk ingår i Föreningen  
Stor  stockholms kultur- och fri-
tidschefer (FSKF) och är en regional 
samverkansgrupp för kommunala 
förvaltningschefer inom kultur,  
idrott och fritid i Stockholms län  
samt Region Gotland. 
 Den 19 mars i Sundbyberg och  
den 15 oktober arrangerade Upp-
lands-Bro kommun och den 6 novem-
ber arrangerade Botkyrka kommun ett 
nätverksmöte. Nätverket består idag 
av 24 medlemmar spridda över hela 
Stockholms län.
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Arbetsplan för 2015
KULTUR 365 VILL FORTSÄTTNINGSVIS vara 
med som en sammanhållande aktör 
för arbetet med aktiviteter för äldre i 
Södertälje. Denna sammanhållande 
funktion som projektet haft sedan 
2002 vill vi också utmana med att 
fortsätta ta in nya delprojekt, ny  
teknik och ta del av aktuell forskning 
och nätverk för att komma till klar-
heter kring kultur för seniorer. 
 Under de senaste åren har åtskilliga 
medicinska forskare från framstående 
universitet publicerat en rad rapporter 
i prestigefyllda tidsskrifter som tydligt 
visar att kultur har stor betydelse för 
människors hälsa, välbefinnande och 
lärande.
 Detta år blir ytterligare ett intensivt 
år med att slutföra vissa pilotprojekt 
som Livsröst med Operaimprovisatö-
rerna, Stå UPP med Lasse Karlsson, 
Låt med tiden den 21 mars på Estrad, 
Rock on later och påbörja projektet 
Kulturkondis. 
 Vi kommer även denna sommar 
arrangera Gårdsmusikanter med ferie-
praktik för att skapa generations- och 
musikmöten på våra enheter.

n Utbildning av personal
DETTA ÅR SKALL VI ta tag i det som har 
stått i avtalet mellan de två kontoren. 
Dels att utbilda all kultur-och fritids-
kontorspersonal (KoF) om hur äldre 
ska kunna komma in i fler verksam-
heter och dels en kulturutbildning för 
all personal inom äldreomsorgsper-
sonalen. För all Kof-personal blir det 
en konferensdag den 24 mars på Tom 
Tits Experiment. För personal inom 
äldreomsorgen har det nu bildats en 
arbetsgrupp med chefer, personal 
och demensteamet som tillsammans 

utformar en spännande och hälsosam 
utbildning som planeras att starta i 
januari 2016.

n PlaymÄkers i forskning och 
utveckling
PLAYMÄKERS VERKSAMHET UTVECKLAS PÅ 

flera plan under våren 2015. Genom 
ett fortsatt samarbete med Telge Till-
växt AB blir det fler PlaymÄkers som 
i två team kommer besöka fler vård- 
och omsorgsboenden, dagverksam-
heter och mötesplatser i Södertälje. 
Hemtjänsten kommer fr.o.m. mars 
2015 vara en del av PlaymÄkers verk-
samhet, vilket innebär att även senio-
rer i sina hem å får möjlighet att bli 
bjudna på aktiviteter som ger en extra 
guldkant på vardagen. PlaymÄkers 
kommer även att besöka några orter i 
Sverige för att presentera sin verksam-
het och kommer även få besök från 
andra kommuner som är intresserade 
av att veta mer om Kultur 365.
 Kulturhälsoforskaren Eva Bojner 
Horwitz kommer under våren vara 
med PlaymÄkers i deras dagliga 
verksamhet då hon ska studera hur 
en PlaymÄker påverkar de tre olika 
grupperna de riktar in sig på: brukare, 
personal och anhöriga. Detta för att vi 
ska kunna vidareutveckla PlaymÄkers 
med hjälp av kunskap och forskning. 

T.o.m. augusti i år finns pengar avsatta 
för att kunna fortsätta med detta vik-
tiga projekt. I skrivande stund finns 
det inte något inkommande bidrag i 
sikte som skulle kunna innebära en 
självklar fortsättning av PlaymÄkers. 
Målet för 2015 är därför att hitta 
lösningar och ekonomiska förutsätt-
ningar för en fortsatt framtid. 

n Vision
ATT KULTUR 365 LIGGER hela tiden i fram-
kant i Sverige vad det gäller äldre, 
kultur och teknik vet vi om eftersom 
vi har fått erbjudande och möjlig-
heter att själva söka bidrag från olika 
aktörer och EU-fonder tillsammans 
med andra eller själva. Självklart har 
konferensen ”Modern Teknik inom 
äldreomsorgen” som Kultur 365 ar-
rangerade i december 2014 hjälpt till 
att bygga upp detta intresse. Vi vill gå 
vidare med ansökningar hos Vinnova, 
Sveriges innovationsmyndighet, med 
bl.a. Kulturjournalen. Projektet syftar 
till att utveckla en modell och tek-
nisk stödfunktion för primärt äldre-
omsorgen för att påminna, stimulera 
och följa den äldres kulturkondition.  
Vi hoppas att knyta detta projekt till 
någon högskola och företag. 
 Kultur 365 vill att de äldre ska ha en 
fortsatt hög livskvalitet och vill våga 
utmana och utveckla synen på den 
äldres plats i Sveriges kultursamhälle. 
Alla oavsett ålder har rätt till ett rikt 
kulturliv.
 Kultur 365 ska genom att erbjuda 
aktiviteter som skapar nya perspektiv 
och synsätt på fysisk aktivitet, social 
tillvaro och kulturellt tänkande ge 
seniorer ett berikat liv. Med mod, 
tokerier och ”vardagsinnovation” ska 
Södertälje sättas på kartan.

”vi vill våga utmana 
och utveckla synen 
på den äldres plats  
i Sveriges kultur
samhälle”
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”… kultur har 
stor betydelse för 
människors hälsa, 
välbefinnande och 

lärande”



Södertälje kommun
Kultur 365
151 89 Södertälje

Kontaktinformation

Lars Ahlin, kulturmäklare
Direkttelefon: 08-523 034 49

Telefon vxl: 08-523 010 00
www.sodertalje.se/k365
Facebook: Kultur 365 Kultur 365:s hemsida PlaymÄkers dokumentär
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