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2009 har varit ett mångsidigt år, 
då vi arbetat med att utveckla 
olika nya aktivitetsformer, ta 
vara på och belysa det som redan 
finns och att lägga grunden för 
en sammanhållande ”aktivitets 
och kultur funktion” för seniorer i 
Södertälje. Ledordet för 2009 var 
kommunikation. I denna rapport 
har vi beskrivit vår verksamhets 
olika delprojekt under 2009 och 
våra idéer inför det kommande 
10-talet. 

Sammanlagt aktiverades minst 
9 121 seniorer i 758 aktiviteter 
under 2009.



Kultur 365 
– ett samarbete mellan Kultur- och fritid och Äldreomsorgskontoret

Målet Med veRKsaMheten ÄR att skapa nya perspektiv och 
synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt 
tänkande för seniorer i Södertälje kommun Avtalet löper 
över tre år med start från den 1/1 -2008 fram till och med 
den 31/12 – 2010.

 
Äldreomsorgskontoret och Kultur- och fritidskontoret 
har gjort en överenskommelse om vilka resurser som 
respektive kontor ställer till förfogande för arbetet med 
Kultur 365. Programbudgeten delas jämnt mellan de två 
kontoren med 225 tkr vardera. Inom ramen för program-
budgeten ingår en producent assistent på 75 %, utöver 
detta tillkommer en 40 % projektledartjänst som bekos-
tas av Kultur- och fritidskontoret, både dessa tjänster 
har varit placerade på Kulturskolan. En assistent på 20 % 
har bekostas av Äldreomsorgskontoret. 

FöR KontaKt: Lars Ahlin, projektledare, tel. 08-523 034 49, 
Janna Nolgård, producent-assistent, tel. 08-523 023 29. 
www.sodertalje.se/k365

styrgrupp
Styrgruppen består av resultatområdescheferna  
Rosemarie Johborg och Eva Wallberg (t.o.m. 2009-08-31) 
från Äldreomsorgskontoret samt Ola Bjerding Kultur-
skolechef, Kultur- & fritidskontoret.  

Referensgrupp
Referensgrupp består av Leila Haukkala, Billy Larsson 
och Carin Öhrström från KPR samt Erik Tjerngren och 
Britt Uebel från Södertäljes mötesplatser. Önskemål om 
att ha med anhöriga i referensgruppen finns, men har 
inte kunnat tillgodoses. Fyra möten hölls under året. 

aktivitetsutvecklare
Aktivitetsutvecklarnas roll är att utveckla och stimulera 
aktivitet inom äldreomsorgen, på varje vård- och om-
sorgsboende finns 2 stycken aktivitetsutvecklare. Dessa 
tillsammans med Södertäljes mötesplatssamordnare, 
externa föreläsare och besökare deltog på de sex aktivi-
tetsutvecklarmötena under året. 
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Personalutveckling inom 
äldreomsorgen

vi sKulle vilja Påstå att personalen är det allra viktigaste 
inom äldreomsorgen! Är inte personal inom vård och 
omsorg stimulerade och intresserade av att göra aktivite-
ter blir det inga aktiviteter, därför är utbildning och ut-
veckling en självklar och viktig del i Kultur 365:s arbete.  

För att stimulera personal under 2009 hölls ett antal 
aktivitetsutvecklarmöten, två utbildningsdagar, kultur-
besök, kurser i piano och gitarr samt att Victoria Wes-
terlund påbörjade skapandet av ett aktivitetssystem på 
vård- och omsorgsboenden.    

aktivitetsutvecklarmöten
Aktivitetsutvecklarmötena har varit viktiga för att ge 
information och skapa ett diskussionsforum emellan 
personal från olika enheter i kommunen. För att aktivitets-
utvecklarna ska få möjlighet att se andra verksamheter 
har mötena ägt rum bland annat på Artursberg, Mariekäll-
gården och Tallhöjden. Och för att skapa ytterliggare broar 
mellan kommunens verksamheter besökte Luna bibliotek 
oss för att berätta om deras verksamhet för seniorer med 
talböcker, ljudböcker och taltidningen. Vi var även på 
biografen Roxy och såg Benjamin Buttons Magiska liv. 
Aktivitetsutvecklarmötena kommer att fortsätta 2010 med 
mer fokus på att skapa ett diskussionsforum/mötesplats 
för personal med fler föreläsare för att lyfta goda exempel 
i kommunen. 

utbildningsdagar för personal
För att lyfta frågan om kultur och aktiviteter inom äld-
reomsorgen arrangerade vi två halvdagar i aktivitetens 
tecken. Den första halvdagen 21/9 samlades personal, 
chefer och tjänstemän inom äldreomsorg och kultur-
sektorn för att diskutera vad aktiviteter är, hur de ska 
utföras i besparingstider och vilka krav som kan ställas 

på personal inom äldreomsorgen. Den sista frågan blev 
särskilt viktig och engagerade många. Tillsammans kom 
vi fram till krav som liknande de som ställs i ”Kravmärkt 
yrkesroll”. Vi valde därför att rätta oss efter dessa och 
funderade på vilken utbildning/support personal får som 
inte uppfyller dessa krav?

Den andra utbildningsdagen 26/10 ägnade vi åt fortsatta 
diskussioner, men framförallt åt föreläsningen med 
Jane Ljunggren från Hattstugan. Anledningen till att 
vi tog med Jane visade sig tydligt på föreläsningen då 
deras boende på Gotland är ett utmärkt exempel på en 
stimulerande arbetsplats för aktiviteter. Jane berättade 
bland annat att de boende på Hattstugan till och med 
slutat äta mediciner sedan de anlände till äldreboendet, 
hon berättade också att ingen personal varit långtids-
sjukskriven sedan boendet öppnade. Anledningarna 
till framgångarna för Hattstugan är många, bland annat 
beskrev Jane det vackra huset, närheten till samhället, 
att de äldre t.ex. följer med till konsum och själva cyklar 
i byn. Någonting som lyser igenom är att Jane tillsam-
mans med sin personal arbetar emot gemensamma mål, 
genom att lyfta vikten av aktivitet och social stimulans. 
Att bygga på levnadsberättelsen är en viktig del för att ha 
ett gynnsamt aktivitetsskapande klimat.

Utvärdering från föreläsningen visade att många som 
deltog blivit inspirerade av Jane Ljunggrens berättelse. 
Bland annat har en bostadsgrupp på Ljungbacken arbe-
tat med att skapa en mer intressant och skapande miljö 
för de dementa. 

Piano och Gitarrkurser
Musik är ett både trevligt och njutbart sätt att träffas. Vår 
idé var att sätta samman musik och personalen igenom 

Utbildningsdagar för personalen. Personalen fick lära sig att spela piano och gitarr.
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att lära dom spela piano och gitarr. På många platser inom 
äldreomsorgen finns det personal som har kunnat spela 
men som behöver uppfriskning för att våga ta steget att 
spela på bostadsgruppen. För dessa hölls en kurs i gitarr på 
Artursberg i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
och en kurs i piano på Kulturskolan. I varje kurs deltog 3–5 
personer. Alla tyckte att det var trevligt att lära sig mer, 
men flera tyckte det gick för snabbt fram då de på 5–6 till-
fällen skulle lära sig grundackord för att spela till visor.

Gemensamt aktivitetssystem
Victoria Westerlund arbetade 20 % i Kultur 365 (t.o.m. 
dec 2009), sin resterande tjänst på 80 % hade hon på 
Ljungbackens vård- och omsorgsboende. Victoria har 
sedan tidigare tillsammans med arbetskollegor och 
enhetschefen utvecklat det framgångsrika aktivitets-
systemet på Ljungbacken. Hennes roll i Kultur 365 var att 
påbörja ett gemensamt aktivitetssystem på alla boenden.

Hon började sitt arbete med att besöka samtliga platser 
och diskutera aktiviteter med aktivitetsutvecklarna 
och annan personal på plats. Victoria presenterade sitt 
arbete på utbildningsdagen den 21/9 genom att berätta 
om sina erfarenheter av aktiviteter och slutsatser av be-
söken. Hon kom fram till en hel del viktiga förbättrings-
frågor och aspekter på aktivitet. 

I samtal med aktivitetsutvecklarna fick Victoria kän-
nedom om att vissa av aktivitetsutvecklarna och annan 

aktiv personalen ibland känner sig ensamma i aktivitets-
skapande och uppger bristande stöd från personal och 
chefer. Vikten belyses här att alla på enheten är med på 
tåget. Victoria såg och hörde även att de på många platser 
är svårt att nå ut med gemensam information i husen, då 
det sitter anslagstavlor och lappar med olika information 
överallt. På enheten belyser personal på en del enheter 
att de saknar ett forum att träffas och diskutera aktivite-
ter. Miljöerna är en annan påverkan som på vissa platser 
inte är stimulerande för aktivitet då aktivitet kommer i 
konflikt med att ha det undanplockat och rent.

Vi tycker det känns bra att ha definierat några problem-
områden för aktiviteter på enheterna då det finns alla 
möjligheteter inför 2010 att förbättra och se nya möjlig-
heter. ”Och möjligheter finns det hur mycket som helst” 
säger Victoria Westerlund. 

Reminiscens-stund på Artursbergs korttidsboende.
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syFtet Med dansvecKan vaR mångfasetterat, dels självklart att 
få fler att röra på sig och genom det träffa nya människor 
och ha kul. Men också för att visa upp alla aktiviteter och 
föreningar i Södertälje som sysslar med dans och rörelse. 
Att röra på sig vet vi enligt forskningsrön och erfarenhet 
inte bara leder till ett fysiskt välbefinnande utan även 
främjar psykiska och sociala aspekter.

”Svåra upplevelser trycker vi ofta undan och de kapslas 
in i kroppen vilket kan leda till stress och olika smärttill-
stånd, säger Forskaren Eva Bojner Horowitz. Ordlös dans 
och musik når bakom det försvar kroppen bygger upp 
och fungerar som terapi”.1  

Förarbetet resulterade till slut i att över 20 föreningar, 
studieförbund och ett och annat företag deltog i Dans 
65 +. Den 3 oktober invigdes dansveckan på Södertälje 
stadsscen Estrad och efterföljdes av en vecka med 45 
olika danspass. Danspassen var nybörjar pass där före-
ningarna själva fick välja tid och plats för aktiviteten. 

1 Ditt Södertälje, Dans och musik stärker vår Hälsa, Kristina Eder 
efter intervju med Eva Bojner Horowitz, s.6

Vi ville i så stor utsträckning som möjligt att förening-
arna skulle utnyttja sina egna dans och rörelselokaler. 
Då föreningarna använder sig av sina egna lokaler var 
förhoppningen att seniorer i samma bostadsområde får 
upp ögonen för en ny ”aktiv” plats utanför husknuten. 
I förlängningen kan detta resultera i att seniorerna tar 
sig till platsen/aktiviteten fler gånger. Här följer några av 
danspassen som erbjöds: Humppa (finsk sällskapsdans), 
Eurytmi, Linedance, Dansbandsvattengympa, Show-
dans, Ronny Gardiners musikterapi, Jazzdans, Frigöran-
de dans, Afrikansk dans och Yoga med Malin Berghagen. 
Och några av de områden där aktiviteterna hölls i: Weda, 
Saltskog, Bergvik, Lina, Hovsjö och Tältet. 

Veckan marknadsfördes i LT i flera halvsidesannonser, 
händer i dag och genom flera artiklar före och under 
veckan. Förutom dagspress arbetade vi med en Jingel i 
lokal-tv och lokalradio under 14 dagar, med att dela ut 
vårt program till sammanlagt 52 platser i kommunen 
samt en tvåsidesannons i Ditt Södertälje. 

Dans 65+ fick på det stora hela mycket bra respons från 
deltagande seniorer, särskilt uppskattad var invigningen. 

dans 65 +

Jympa på Friskis & Svettis var en av aktiviteterna i Dans 65+. Foto: Björn FröBerg
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Svårigheterna i att arrangera dansveckan var flera, dels 
att få tag på och samordna med föreningar med olika 
scheman och styrelser. Men utan föreningarna som 
ställde upp ideellt hade inte veckan varit möjlig. Vissa 
program under veckan var helt fullbokade och fick neka 
seniorer på dörren, men de flesta danspass hade få be-
sökare då många av passen konkurrerade med varandra. 
Några föreningar önskade därför mer marknadsföring 
nästa gång. Inför framtida aktivitetsveckor kommer vi 
att koncentrera programmet för att göra det lät-
tare för seniorerna att välja. 

invigningen
Kjerstin Dellert var huvudattrak-
tion på invigningen som lockade 
nästan 300 personer till Södertäl-
jes stadsscen Estrad. Invigningen 
genomfördes med stöd från Äld-
reomsorgskontoret och Studie-
förbundet Vuxenskolan. Hälften 
av intäkterna gick till Södertäljes 
mötesplats för seniorer. Kjerstin som 
var konferencier presenterade sitt 
eget träningsprogram med små enkla 
rörelser som alla kan göra, både sit-
tandes eller stående. 

”Dans 65+ är ett livsviktigt evenemang 
för Södertäljes pensionärer. Det tycker 
Kjerstin Dellert, invignings talare. – Men 
låt det inte bli en engångsföreteelse. Rör på dig varje dag. 
Sitt inte, res dig upp, säger hon med skärpa i rösten”. 2

Syftet med invigningen är tvådelad, dels att visa vilka 
aktiviteter som finns att prova på under veckan och dels 
att ge ett alternativ att ta del av dansveckan utan att själv 
dansa. Vi ville också visa upp dansgenrer där dans inte 
behöver vara pardans. Ett smakprov av invigningen finns 
tillgängligt på Youtube. 3

2 http://lt.se/kulturnoje/1.582515--res-dig-pensionar-och-ror-dig-
varje-dag- 2010-02-08

3 http://www.youtube.com/watch?v=FFis0uEBNUg 2010-02-08

dancing Queen
Dancing Queen kom upp som en idé tidigare under året, 
vi ville att seniorer skulle få chansen att göra en show 
till ABBA musik. Resultatet blev i mindre skala, men 
fortfarande i syfte att påvisa att seniorer precis som unga 
kan dansa till nya dans- och musikstilar och ha kul. Med 
endast fem övningstillfällen hade de sin urpremiär på 
Estrad under invigningen med både discolampor och 
rökmaskin. Dansgruppen bestående av blandat herrar 

och damer övade i Studieförbundet 
vuxenskolans  lokaler, vilka också 
var medarrangörer. Dancing Queens 
hade ytterliggare ett uppträdande 
under veckan som inledningsnum-
mer till filmvisningen av Mamma 
Mia. De flesta som deltog i dans-
gruppen upplevde det hela mycket 
positivt och skulle gärna fortsätta 
med samma dansstil. Här ser vi 
många möjligheter inför framti-
den och att ingenting egentligen 
behöver vara åldersbaserat när 
det handlar om rörelser och dans. 
Studieförbundet vuxenskolan 
kommer under våren starta en ny 
grupp med Jazzdans för seniorer.   

södertälje spelmanslag
Den 3–10 oktober besökte 

 Södertälje spelmanslag fem av kommunens vård- och 
omsorgsboenden för att bjuda upp till dans. Vi tyckte att 
det var viktigt att låta fler seniorer få möjlighet att dansa 
under veckan, även de som inte själva kan ta sig ut. 

tvåflört
En nyhet som presenterades under dansveckan var 
”Tvåflört”. Där det handlade om att skapa nya synsätt 
på dans, här bjöd nämligen en Dj upp till dans varje dag 
klockan två. Discjockeyn Hans Qviström iklädd typisk 
dansbandskostym bjöd upp till dans med olika dans-
band på skivtallriken varje dag. I konkurrens med andra 
program var detta program kanske ett för ”modernt” 
inslag trots många bra band som Flamingokvintetten, 
Thorleifs, Vikingarna och Sven-Ingvars på skivtallriken.

Kjerstin Dellert var huvudattraktion på invigningen som 
lockade nästan 300 personer till Södertäljes stadsscen Estrad.

Dancing Queen.
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tv-spel
aRbetet Med tv-sPel i Södertälje startade redan i juni 2007 
med PlaymÄkers1, i syfte att ändra synsättet på äldre 
och aktiviteter för äldre. Idag har varje bostadsgrupp på 
samtliga vård- och omsorgsboenden ett eget Playstation 
2(PS2) med spelen Eyetoy, Singstar Svenska hits schla-
ger och Vem vill bli miljonär. Syftet med spelen är att få 
hjärngymnastik, bygga broar mellan generationer och 
öka den sociala samvaron. Fördelarna med PS2 är många, 
här kan användaren spela spel och samtidigt ha möjlighet 
att använda enheten som en Dvd och Cd-spelare. Enheter 
som Wii har sedan 2008 också varit på stark frammarsch 
och därför har vi denna spelenhet för utlåning.

Tv-spel har sedan starten varit mycket medialt uppmärk-
sammat när Södertälje som första kommun ”kom ut” med 
tv-spel på äldreboenden. Efter det har många kommuner, 
äldreboenden och vårdcentraler följt trenden. Bara under 
2009 hade vi flera studiebesök och intresserad press som 

1 PlaymÄkers, ett samarbete med Arbetsmarknadskontoret (Klivet) 
för att föra samman generationer genom aktiviteter med nya 
medier och teknik.

besökte oss, bland annat från Botkyrka kommun, Läns-
tidningen, Piteå kommun och Hjälpmedelsinstitutets 
tidning. Vi har under 2009 också varit ute och föreläst 
om tv-spel på ett antal olika platser, både för seniorer 
och för andra som intresserat sig för ämnet. Utlåning av 
utrustning har skett bland annat till Hemtjänsten och 
Socialkontorets boenden för unga dementa, där de provat 
frågesport och blivit positivt överraskade. 

Ett av målen med att använda tv-spel är att skapa bryg-
gor mellan genrationer, detta gjorde vi 2009 genom 
att anordna ”Singstar med barn och äldre”. Skolor fick 
inbjudan och möjlighet att låna spel av oss och sedan 
åka till ett äldreboende i närheten och spela eller sjunga 
tillsammans med de äldre. Eleverna var både på bostads-
grupper och i samlingssalar. 

Under början av året anordnade vi en tävling för de bo-
stadsgrupper som spelade tv-spel, vid slutet av varje må-
nad under en tremånadersperiod fick bostadsgruppen 
skicka in sina resultat. Vinnare blev Artursberg Östra 1 

Äldreomsorgsministern besöker Mariekällgården
Den 15 april besökte Äldreomsorgs- och Folkhälsoministern Maria Larsson Mariekällgården 
för att framförallt titta på tv-spel som en aktivitet inom äldreomsorgen. Ministern fick se 
både Singstar med barn som sjunger för de äldre, höra mer om Kultur 365 och kommunens 
verksamhet, samt vara med och spela Vem vill bli miljonär.

8



som använde sitt tv-spel flera gånger om dagen när 
de spelade frågespel med sina seniorer. Tvåa kom 
Linden på Mariekällgården och trea bostadsgrupp C 
på Tall höjdens äldreboende. 

Den 6 maj spelade UR in ett avsnitt om hjärnan och 
åldrandet på Tallhöjdens äldreboende. Där ville de 
bland annat titta på tv-spel ur hjärnans synvinkel 
och de utvecklingsmöjligheter en äldre hjärna har 
om den stimuleras. Programserien heter En hjärnas 
födelse och död och gick på SVT.

Flera spel har köpts in under året och lagts till i vår 
utlåningsbank. Där kan alla bostadsgrupper låna fil-
mer av oss. De populäraste spelen har varit Vem vill 
bli miljonär, Alla mot en, Singstar ABBA och Svenska 
Karaoke favoriter. Bland filmerna är klassikerna som 
Hemsöborna, Raskens och Någonstans i Sverige de 
mest utlånade, men även filmerna om Gamla Söder-
tälje har intresserat. På de populära filmerna har det 
varit kö, ”jag skickar tillbaka filmen nu, men vi vill låna 
om den igen så snart det bara går!” kommenterar en 
bostadsgrupp. Satsningen på tv-spel fortsätter under 
2010 bland annat genom att ta in nya Play mÄkers som 
har möjlighet att vara ute i verksamheterna och hjälpa 
personalen och de boende igång med spelandet. 

sommar- 
PlaymÄkers

idén Med PlayMÄKeRs ÄR att föra samman generationer 
genom aktiviteter med nya medier och teknik. Denna 
sommar under nio veckor hade sju ungdomar i 15-17 
års åldern möjlighet att vara ute på flera vård- och om-
sorgsboenden för att skapa aktivitet med seniorer. Ung-
domarna som kommer från Arbetsmarknadskontoret 
(Klivet) får i detta generationsövergripande projekt dess-
utom en viktig sommaraktivitet där alla är vinnare.

Med sig till 10 äldreboenden och mötesplatser för senio-
rer hade ungdomarna frågespel, rörelsespel och sångspel 
för Playstation2. Varje dag skrev ungdomarna reflektio-
ner över sina arbetsdagar och upplevelser, sista veckan 
gjorde de också en övergripande utvärdering. Nedan 
kommer ett utdrag ur denna.

har det varit någon skillnad på de olika 
boendena? var har det fungerat bra och  
mindre bra? ”
De demenssjuka tycker jag har varit de roligaste att arbe-
ta med då de är mer öppna för nya saker”. ”Jag tycker att 
det har varit ungefär samma intresse och vilja att spela 
tv-spel procentuellt på de olika boendena. Det berodde 
mycket på vilka avdelningar man besökte, på olika stäl-
len och vilken dagsform brukarna var i”.

hur kändes personalens bemötande/inställning?
”Oftast kändes den bra! På vissa avdelningar var den 
dock sämre då de inte trodde på konceptet med äldre 
och tv-spel”. ”Det kändes som om personalen på de olika 
boendena var positiva till TV- spelandet, dock vissa var 
mer positiva än andra”.

Fortsättning på nästa sida

Äldreomsorgs- och Folkhälsoministern Maria Larsson besök-
te Mariekällgården för att framförallt titta på tv-spel som en 
aktivitet inom äldreomsorgen.          Foto: göran g. johansson

Flera spel och filmer har köpts in under året och lagts  
till i vår utlåningsbank. 
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hur kändes brukarnas/de äldres  
bemötande/inställning?
”Oftast blev man bemött med den inställning som man 
själv hade! Hos de flesta brukarna var inställningen 
förvånandsvärt bra! Många var nyfikna och många var 
förvånandsvärt duktiga. Självklart fanns det även en del 
som var mycket skeptiska till spelandet, men den delen 
var chockerande liten”, ”Brukarna/de äldre tycktes alltid 
vara glad att se oss och hälsade alltid glatt. Men det var 
inte alla som tyckte ordet ”TV-spel” lät så intressant när 
de först hörde det”.

hur har det känts att arbetat med äldre?  
var det som ni förväntade er?
”Att ha arbetat med äldre har varit kul, mest eftersom 
det känts uppskattat.” ”Jag var lite osäker som person 
till en början, jag ville inte jobba med äldre om jag ska 
vara ärlig. Men redan efter en dag så var det inte som jag 
trodde, det var mycket roligare!” 

var det någonting som kändes svårt  
eller lätt i arbetet med tv-spel?
”Jag tyckte det mesta var ganska lätt om man bara hade 
ett leende på läpparna! Just spelet eye-toy kunde vara 
ganska knepigt att starta igång eftersom att många av 
brukarna inte riktigt hade rörligheten för att kunna delta. 
Vi insåg sen att många tyckte det var roligt att bara se på! 
Vem vill bli miljonär var min personliga favorit eftersom 
att hur många som helst kunde delta på samma gång och 
i spelet ingick inte bara ”hjärngymnastik” utan även sam-
arbete och samtal, vilket jag tyckte var väldigt kul!” 

om ni skulle ge ett tips till kommande  
PlaymÄkers vad skulle ni säga då?
”Var inte rädda för att göra bort er, det är bara prata på 
om det skulle bli fel någon gång”. ”Ta det lugnt, var glad”. 

hoppborg på Äldreboende
Många seniorer är intresserade av att träffa barn samti-
digt som barnen i förskolan behöver fler vuxna förebil-
der. Det ville vi kombinera och angöra viktiga bryggor 
mellan barn och äldre. För att locka barnen tog vi kon-
takt med en lokal förskola och bjöd in dom till en hopp-
borgsdag med sommarleksaker. De flesta av de boende 
var nöjda med att vara ute en härlig sommardag och se 
lekande barn, men vissa tog också stunden till fånga och 
passade på att leka själva tillsammans med barnen. En 
senior på Mariekällgården tog till exempel rockringarna i 
besittning, en annan började kasta boll med barnen. Med 
på plats var våra SommarPlaymÄkers som hade hand om 
aktiviteterna. Sammanlagt blev det nio hoppborgsdagar 
sommaren 2009.

”– Man lever upp varje gång det kommer barn på besök. 
Jag längtar efter att hålla barn i famnen. Häromdagen 
var det ett barn på stan som sa ”titta, tanten sitter på 
hjul”, säger Ingalisa Ericson och kluckar av skratt.Barnen 
springer hit och dit och testar nya lekar. Pensionärerna 
är försiktigare, många stannar vid sidan. 
– Jag trodde det bara var för barnen, säger Maria Ring, 
men kastar sedan förtjust sin dartpil.
– Äsch, vi är barn på nytt, säger Gunvor Laine”.1 

1 http://lt.se/kulturnoje/1.524618-leklust-for-gammal-som-ung 
2010-02-08

Fortsättning sommarPlaymÄkers

Sommarlek på Mariekällgårdens vård- och omsorgsboende.



samarbete med mötesplatserna
FöR att saMoRdna KultuR och aktiviteter för seniorer har det 
känts viktigt att samarbeta med mötesplatserna. Därför 
ville vi börja med att besöka alla mötesplatserna för att 
få en övergripande bild. Vi har under 2009 också ordnat 
några programpunkter på mötesplatserna bland annat 
med trubadurer och biovisningar. Gruppledarna och vär-
dar/värdinnor på mötesplatserna arbetar ideellt och vi 
tycker det är bra att uppmuntra dom och visa att de gör 
ett viktigt arbete för Södertäljes seniorer. Därför inbjöd 
vi under våren till en biovisning av Clintans Gran Torino 
och under hösten till en visning av Berguvarnas Café 
Cabaret.  Några fick även möjligheten att se invigningen 
av DANS 65+ där hälften av intäkterna gick till mötes-
platserna. För dessa pengar köptes en projektor in, så att 
mötesplatssamordnaren har möjlighet att visa film på de 
olika platserna.

Under visningen av Gran Torino gjordes en miniunder-
sökning av vad seniorer är intresserade av att prova på. 
Undersökningen genomfördes med en enkät med fria 
svarsalternativ och ska därigenom inte tolkas som en 
vetenskaplig undersökning. Nedan kommer några av 
svaren från de 25 svarande.

Fråga 1: vad gör du för aktiviteter som du tycker 
fler borde få möjlighet att prova på?
De populäraste svaren var: stavgång, pensionärsträf-
far, promenera, datorträning, gympa. Andra aktiviteter 

som seniorerna ville tipsa andra om var: pilates, qigong, 
snickeri, körsång och släktforskning.  

Fråga 2: vad skulle du vilja göra för aktivitet som 
du aldrig provat tidigare?
De populäraste svaren var: ballonguppstigning på Tom 
Tits, spela golf, simning och yoga. Andra aktiviteter som 
seniorerna ville prova på var curling, skärmflygning, 
spela trummor och lyssna på ett kommunfullmäktige 
sammanträde. 

Fråga 3: vilken är din favoritgrupp?
De populäraste svaren var: ABBA, Christer Sjögren, Lars 
Kristers, Vissånger och Ola Salo. Andra favoritgrupper 
som nämndes var: Bob Dylan, Fred Astaire, Husbandet 
på Hovsjö äldreboende och Bob Marley.

Fråga 4: skulle du vilja berätta om gamla 
södertälje/barndomsminnen för unga?
16 personer svarade Nej, 5 personer svarade Ja och 4 
lämnade ej svar. 

Fråga 5: Finns det någonting mer du skulle vilja 
göra för unga i södertälje?
Förslagen som kom fram var: Mera fritidsgårdar med ak-
tiviteter, berätta mera, umgås hemma i familjerna mera 
och lära de unga ta hänsyn och tänka på de äldre. 

Berguvarna med föreställningen Café Cabaret underhåller värdar och gruppledare.
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intern-tv projektet

digitala fotoramar i hemtjänsten

syFtet Med PRojeKtet ÄR att genom kontinuerlig och tydlig 
information medverka till att de äldre ges möjlighet till 
att delta i olika verksamheter vilket kan bryta isolering 
och ge värdefulla sociala kontakter och gemenskap med 
andra. Det ger också möjligheter för den äldre att vara 
delaktig och kunna påverka vad som händer i närmiljön. 

Intern-tv projektet startade som en pilot på Marie-
källgården av Kultur 365 tillsammans med Eva Wallberg, 

 Resultatsområdeschef på Äk. Piloten drog igång i mars 
och under hösten tog det form ordentligt. På Marie-
källgården har projektet fallit ut positivt då många 
intresserat sig för att titta på bilder och information via 
monitorer både i entré och i brukarnas egna lägenheter. 
Lena Bäcklund enhetschef på Mariekällgården har blivit 
positivt överraskad av hur mycket den används, och att 
monitorn i entrén blivit en ny samlingspunkt. Det enda 
problemet med den är att det ibland är svårt att få infor-
mation från hela enheten belyser Christian Stenfelt, per-
sonal och ansvarig för intern-tv:n på Mariekällgården.

Under våren söktes samtidigt pengar via stimulans-
medel från Socialstyrelsen för att installera intern-tv på 
Lillängen, Ljungbacken, Wijbacken, Tallhöjden, Heijken-
sköldska gården och Artursbergskorttidsboende. Stimu-
lansmedelsprojektet körde igång i oktober 2009 och 
innan årsskiftet hade i stort sett all teknisk utrusning 
installerats. Under 2010 fortsätter arbetet med intern-tv 
projektet bland annat med utbildning av personal och 
implementering i verksamheterna. 

bildeR ÄR nåGontinG soM talar till de flesta av oss, särskilt 
levande bilder på aktiviteter. Vårt syfte med fotoramarna 
är att med hjälp av bilder locka till samtal och i förläng-
ningen också till aktivitet. Till en början ville vi visa bil-
der från Gamla Södertälje för att skapa samtal. Men också 
bilder från t.ex. matvaruaffären för att ge förslag till vad 
brukaren kan handla och visa hur det ser ut i den lokala 
matvaruaffären när de inte själva har möjlighet att gå 
dit. På sikt är tanken att visa på aktiviteter som händer i 
närområdet, för att locka den äldre med hemtjänst dit. Ett 
exempel kan vara att visa bilder från den lokala kommu-
nala mötesplatsens bingoeftermiddag eller fikastund.

De digitala fotoramarna provades med start under våren 
på två områden inom hemtjänsten, Grusåsen och Öster-
tälje som fick varsina fem fotoramar. Till dessa medföljde 
bilder från bland annat nya Södertälje, gamla Södertälje 
och matvaruaffärer. Personalen i hemtjänstområdena 
upplevde fotoramarna mestadels positivt. De som provat 
dom tillsammans med brukare fann att många tyckte att 
det var intressant att se bilder, särskilt Gamla Södertälje 

bilder. En idé fanns att knäppa kort på personal och visa 
brukarna, men detta var inte genomfört vid årets slut. De 
10 fotoramarna finns fortfarande ute i verksamheterna 
med möjlighet att starta upp mer aktivitet kring dom. 
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Filmteam södertälje ”allt var så nyss” 
utställning i södertälje stadshus

Musik/underhållning

en idé På ett unikt pilotprojekt växte fram under våren 
2009. Filmteam Södertälje var projektet där vi skulle föra 
samman unga och äldre i filmande, där de äldre skulle 
anta sig rollen som de ”tekniska experterna” och de unga 
”berättarna”. Alltså ett projekt där seniorer och unga 
byter roller. Projektet som vars initiativ togs av Kultur 
365 växte fram i samarbete med Film Stockholm, Unga 
berättar på Kulturskolan i Södertälje och den frilansande 
filmaren Pia Johansson. Pia Johansson fick projektstöd 
från Film Stockholm för att skriva en projektplan. En 
förundersökning gjordes där vi såg att intresserade 
äldre fanns för att genomföra projektet. Det ekonomiska 
 stödet för att genomföra piloten kom inte till, trots för-
sök med ansökningar och projektet lades därför på is.  

Piloten resulterade istället till att vi tog utställningen 
Allt var så nyss - en utställning om äldre som filmar till 
Stadshuset i Södertälje. Tanken med denna utställning 
var att locka äldre till att själva börja filma. Utställningen 

ägde rum i entréhallen i stadshuset 29 sept – 20 okt och 
lockade många besökare. Allt var så nyss är filmat av den 
mobila dokumentärredaktionen som tillsammans med 
de äldre har porträtterat deras liv. 

trubaduren tobias erehed 
Den 25-årige visspelaren bjöd på Bellman, Taube, Cor-
nelis Vreeswijk, Bob Dylan, Elvis och Beatles, när han 
återkom efter många gillade spelningar. Han framförde 
sammanlagt 20 spelningar både under våren och hösten.

Wendella hebbe bjöd på musik
Under våren spelade elever från Wendella Hebbe folk-
musik på fyra platser samtidigt, dessa var Tallhöjden, 
Artursberg, Lunaträffen och Mariekällgården. 

näckrosorna
Siv Ternström och Titti Rosengren spelade under hösten 
dragspelsklassiker på Wijbacken.

linedance
Tälje Linedancers har även dom varit runt och haft dans-
uppvisningar på flera av vård- och omsorgsboenden.

tomas eriksson
Trubaduren spelade ett flertal gånger på Heijkensköldska 
gården och startade under hösten med hjälp av stimulans-
medel ett tvåårigt projekt där han kommer att leda musik-
cirklar på Heijkensköldska gården och Ljungbacken. 

Min mormor ballerina
Programmet var till för både barn från närliggande 
förskolor och äldre som bor på Ljungbacken. Föreställ-
ningen spelades två gånger. 

skolbarn från lina sjunger på heijken
På Heijkensköldskagårdens julmarknad sjöng barn i lucia-
tåg för de äldre. Barnen kom från Lina skolas 6:e klass. 
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Kultur 365 nätverkar

övrigt

laRs ahlin ÄR sedan 2001 med i det Nationella nätverket 
för Kultur i vården som har sitt säte i Skåne. Victoria 
Westerlund och Lars Ahlin medverkade under 2009 på 
en heldagskonferens på temat: ”Kulturens betydelse i 
dagens hälso- och sjukvård” den 13 oktober i Jönköping.

Nätverkets ändamål är att samverka mellan olika före-
trädare inom utbildnings- och kultursektorn, hälso- och 
sjukvårdsektorn samt kommunernas vård och omsorg 
för att stärka samarbetet mellan dessa parter. Nätver-
ket syftar till att öka kunskapen om vad kultur i vården 
kan innebära för enskilda människor och för samhället 
i stort. Kultur i vården är ett begrepp inom det vidare 
området Kultur och Hälsa. Nätverket ska vara ett ge-

mensamt forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och 
erfarenheter och därmed ge överblick och information 
om vad som pågår inom området i Sverige, både när det 
gäller forskning och praktik. 

Janna Nolgård var under hösten på konferensen Kultur 
och Hälsa i Umeå, där samma ämnen avhandlades men 
med lite andra föreläsare.

Som en del i nätverksskapande startade vi i Södertälje 
under 2008 en blogg med inriktning på teknik och  
aktiviteter för seniorer.  
Läs mer på http://tvspel365.bloggagratis.se 

tälje cruisers låter de äldre åka Raggarbil
Telgecruisers körde i september ut sina gamla bilar på 
cruising till sex vård- och omsorgsboenden på en två 
dagarsturné. De äldre har inte bara haft möjlighet att se 
bilarna och höra musiken utan även åka med.

Matmusik och den öppna gylfen
Till jul delade Kultur 365 ut en tomteluva och en skiva 
av Lars Roos ”matmusik” för att stimulera till en trevlig 

måltidsupplevelse. Varje boende fick också boken  
Den öppna gylfen1. 

Folkparkslådan/minneslådor
Folkparkslådan fortsätter att cirkulera, i år har den även 
används på dagligverksamheterna, för att ge de äldre en 
härlig folkparkskväll med tombola, chokladhjul, musik 
och korvförsäljning.

Måla till musik
Måla till musik visade sig vara ett populärt inslag när 
Gunnel Ljungberg åkte runt med målarfärger och musik i 
sammanlagt 15 veckor, 5 veckor vardera på Solgläntan, Slåt-
tergården och Tallhöjden. På flera av platserna upptäckte 
personalen att brukarna var riktigt duktiga på att måla. Kur-
sen skedde i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

interactive institute ta2
TA2 är ett projekt som startades upp under 2009 och 
eventuellt kommer att fortsätta under 2010. Interactive 
institute vill ta fram nya kommunikationsmöjligheter 
mellan olika generationer och vill prova detta i Södertäl-
je. Kultur 365 blev kontaktperson genom sitt framgångs-
rika arbete med tv-spel. 

1 Per Gustavsson, Boel Werner (2006) Den öppna gylfen – Moderna 
vandringshistorier, Kristiansstads boktryckeri
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2010
I arbetet med Kultur 365 har vi sett att vikten av att 
upprätthålla en central och sammanhållande funktion för 
arbete med aktiviteter inom äldreomsorgen är essentiell. 
Den sammanhållande funktionen behövs både för att 
bibehålla nuvarande nivå och vidareutveckla nya synsätt på 
arbetet med aktiviteter med äldre. Vi vill att Södertälje ska 
vara med i denna utvecklingsprocess som bland annat det 
Nationella nätverket för kultur i vården förespråkar. 

Kultur 365 i sig tror vi har många utvecklingsmöjligheter 
inför 10-talet då ett sammantaget grepp över kultur och 
aktiviteter inom alla delar av äldreomsorgen skulle vara 
mycket gynnsamt för alla. Vi vill bland annat genom vårt 
nyhetsbrev Kultur 365 väva in dagligverksamheterna, 
mötesplatserna och hemtjänsten för att hjälpa så många 
äldre som möjligt till att få en mer meningsfull vardag.  

En idé är att starta 2011 med en konferens där vi tar ett 
samlat grepp och visar att Södertälje står på banan när det 
gäller aktiviteter, social gemenskap och kultur för seniorer. 



södertälje kommun
Kultur 365
151 89 södertälje

Kontaktinformation

lars ahlin, projektledare
Direkttelefon: 08-523 034 49

janna nolgård, producent assistent
Direkttelefon: 08-523 023 29

telefon vxl: 08-523 010 00
läs mer på www.sodertalje.se/k365
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