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Inledning 
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har fått ett gemensamt politiskt uppdrag att 
undersöka vilket stöd de skånska kommunerna behöver i utvecklingen av området 
kultur i äldreomsorgen. För att få en bild av hur kommunerna jobbar med frågan och för 
att undersöka om det finns utvecklingsbehov och i så fall vilka, skickade Region Skånes 
kulturförvaltning och Kommunförbundet Skåne under 2018 ut en enkät. I denna rapport 
ges en sammanställning av svaren. 

Bakgrund 
Ett av kulturpolitikens mål och stora utmaning är att alla ska ha möjlighet att delta i 
kulturlivet. Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har, precis som barn och 
unga, svårt att ta del av det kulturutbud som finns på egen hand.  

Ett utvecklingsområde inom vården är hur man ska kunna erbjuda socialt och kulturellt 
innehåll i linje med den nationella värdegrunden för äldreomsorgens intentioner – äldre 
personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

Kommunerna är ofta engagerade i frågan om hur man skapar en meningsfull vardag för 
de äldre. Det saknas dock nationella riktlinjer som beskriver hur ett systematiskt arbete 
kring det sociala innehållet och kulturella aktiviteter ska bedrivas. För att den nationella 
värdegrunden ska omsättas i praktiken förutsätts att huvudmännen utformar egna 
styrdokument och/eller rutiner för arbetet. Vi är nyfikna på om de finns och hur de i så 
fall ser ut. Vi vill också undersöka om kommunerna upplever behov för 
förbättringsarbete och i så fall på vilket sätt. 

Definitioner 
Kultur i äldreomsorgen är en del av arbetet med det sociala innehållet och kan vara 
mycket, både stort och smått. Det handlar om livskvalitet, om mötet mellan människor 
och om att bli sedd. Det handlar också om ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

I Nestor FoU-centers Skriftserie nr 01/07 definieras begreppet socialt innehåll i 
äldreomsorgen så här: 

Att på äldreboendet, i hemmet, på den geriatriska avdelningen eller i dagverksamheten 
utforma dagen så att den stärker den äldre personens fysiska och psykiska 
välbefinnande genom uppmuntran av interaktion med omvärlden och av den äldre 
personens egna initiativ. 

Denna enkät har särskilt fokus på de kulturupplevelser och kulturaktiviteter som 
anordnas inom ramen för äldreomsorgens arbete med det sociala innehållet. Kultur kan 
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ge mervärde i livet och öka välmåendet. Kulturupplevelser som delas i grupp skapar 
samhörighet. Kultur kan också väcka minnen och öka förmågan till kommunikation. 
Forskning har dessutom visat att kulturinslag kan minska behov av vissa läkemedel. 
Med hjälp av kulturaktiviteter upplever boende och anhöriga ofta att boendet blir till en 
behagligare plats att leva i eller besöka. För vårdpersonalen, i sin tur, kan kulturinslag 
innebära att arbetsvardagen underlättas.  

Med kultur i detta sammanhang avser vi konstnärliga uttryck som musik, teater, dans, 
konst, litteratur, men också den verksamhet som bedrivs av museer, bibliotek, 
studieförbund etc. Det kan handla om både kulturupplevelser och eget skapande. 

Kultur i äldreomsorgen kan innebära allt från större teaterföreställningar och konserter 
till aktiviteter för endast två personer (brukare och vårdare/kulturaktör). 

Kulturverksamheten kan utgå från de äldres specialintressen, men också användas 
medvetet i vården för att t ex minska oro, ångest och depressioner, stimulera till samtal 
och väcka minnen. 

Sammanställning av enkätsvaren 
26 av de 33 skånska kommunerna svarade på enkäten. Enkäten skickades till 
kommunernas social- och kulturchefer (eller motsvarande) med önskemål om att 
representanter från respektive förvaltning skulle svara på enkäten gemensamt. Tre av de 
svarande kommunerna skickade trots detta in två svar. Därför det totala antalet 
besvarade enkäter 29. 

Vid en snabb analys av de kommuner som inte har svarat på enkäten är det svårt att hitta 
en förklaring varför. Bland de som inte har svarat hittas t ex både större och mindre 
kommuner. Kanske beror de uteblivna svaren på tillfällig tidsbrist eller på att uppgiften 
”fallit mellan stolarna”. 

Samarbeten och kulturutbud 
På frågan om det finns samarbete mellan kommunens äldreomsorg och institutioner, 
organisationer, föreningar eller enskilda som erbjuder olika typer av kulturutbud är 
staplarna ganska höga. I frågan specificeras emellertid inte någon speciell tidsram för 
samarbetet, t ex under det senaste året eller de senaste 6 månaderna. I praktiken innebär 
det naturligtvis att respondenterna har satt sin egen gräns för hur lång tid tillbaka de 
tänker. Ordet samarbete kan förstås också tolkas olika. Ca 87 % svarar t ex att de har 
samarbetat med kommunens bibliotek på något sätt. Det hade varit intressant att göra en 
djupare analys av vad dessa samarbeten innebär. Det kan ju betyda allt mellan att 
kommunens bibliotek deponerar böcker under längre period på olika äldreboenden till 
mer tidskrävande arbete som samordning av högläsningsverksamhet.  

En stor andel av kommunerna uppger sig dessutom samarbeta med studieförbund 
(83%), frivilliga och volontärer (80%) samt enskilda professionella kulturutövare 
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(77%). (Definitionen av vad en professionell kulturutövare är har överlämnats till 
respondenterna). Exempel på lokala föreningar som kommunerna samarbetar med är 
folkdanslag, PRO, körer, LIONS och den lokala kyrkoförsamlingen, teaterföreningen 
eller hembygdsföreningen. Andra svar är Röda Korset, pensionärsföreningar eller den 
kommunala kultur-/musikskolan och förskolor. 

Hälften av kommunerna svarade att de samarbetar med större kulturaktörer som t ex 
Musik i Syd, Konstfrämjandet Skåne, Riksteatern Skåne och Clownronden. Detta är alla 
kulturverksamheter som erhåller årligt verksamhetsbidrag av Region Skånes 
kulturnämnd med uppdrag att bl a rikta sig till kommunernas äldreomsorg. Andra större 
kulturaktörer som ingår i dessa svar är framför allt museer, t ex Österlens museum, 
Regionmuseet i Kristianstad, Landskrona museum och Malmö museer. Dessa får också 
stöd av Region Skånes kulturnämnd, men utan ett uttalat villkor att de ska vända sig till 
just äldreomsorgen. 

Tabell 1 Det finns ett samarbete mellan äldreomsorg i min kommun och… 

(Här fanns möjlighet att sätta flera kryss) 

Styrdokument 
På frågan om det finns kommunövergripande styrdokument, målformuleringar, 
riktlinjer eller liknande för kultur i äldreomsorgen i kommunen svarade 10 av 26 ja. 
Eftersom det i enkäten fanns möjlighet att bifoga dem har vi fått en god inblick i deras 
innehåll. Respondenterna har skickat in styrdokument för kultur- och/eller 
äldreomsorgsverksamheten. Vid en genomläsning blir det tydligt att flera av dem har 
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väldigt övergripande formuleringar som t ex: ”äldre inom äldreomsorgen har rätt att 
känna meningsfullhet och välbefinnande”, ”varje dag ska ha ett innehåll”, ”alla oavsett 
ålder och funktionsnedsättning ska kunna ta del av kommunens kulturutbud” och 
”boende på äldreboenden kan få stöd för att utöva intressen eller delta i sociala 
gemenskaper”. 

I sex kommuners inskickade styrdokument finns däremot tydligare formuleringar som t 
ex att området kultur i äldreomsorgen ska utvecklas eller prioriteras, att det ska finnas 
kulturombudsystem och samordnare för verksamheten, att ett visst antal 
aktiviteter/vecka ska anordnas etc (Hörby, Vellinge, Eslöv, Malmö, Kristianstad och 
Trelleborg). I fyra av dessa finns också tydliga formuleringar om att kultur- och 
socialförvaltningarna (eller motsvarande) ska samverka för att främja kulturutbudet för 
personer i äldreomsorgen. 

I Kristianstad kommuns inskickade material nämns kultur i äldreomsorgen som ett 
viktigt område både i styrdokumenten för vård och omsorg och kultur och fritid. 
Trelleborgs kommun har skickat ett dokument som visar att socialförvaltningen och 
kulturförvaltningen har fått ett gemensamt uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta 
fram ett koncept med professionellt kulturutbud till alla äldreboende – en kulturgaranti 
lik den som finns i många kommuner för att säkerställa kulturupplevelser för skolelever. 

Organisation 
Det vanligaste svaret på frågan om vem som har det huvudsakliga ansvaret för kultur i 
äldreomsorgen är socialförvaltningen eller motsvarande. Fem kommuner uppger att 
kultur- och socialförvaltningarna samarbetar i frågan. I kommentarsfältet nämner tre 
kommuner att de nyligen har påbörjat ett arbete för att utveckla området genom ett 
samarbete mellan socialförvaltningen och kulturförvaltningen.  

Vellinge kommun har svarat ”annan lösning” på frågan. Här bedrivs äldreomsorgen av 
privata aktörer. Respektive äldreboende ansvarar för de vardagliga kulturupplevelserna 
och det sociala innehållet i verksamheten, men krav på meningsfulla aktiviteter och 
kulturellt utbud ställs i avtalsunderlagen för respektive äldreboende. Kommunens 
kulturenhet ansvarar sedan för de större och regelbundna kultur i vården-insatserna. 
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Tabell 2 Var organisationsmässigt ligger det huvudsakliga ansvaret för 
planeringen och genomförandet av kultur i äldreomsorgen? 

 

 

Lite mer än en tredjedel av kommunerna svarar att det finns en centralt ansvarig 
samordnare som ansvarar för kulturinsatserna i äldreomsorgen. Endast ungefär hälften 
av kommunerna anger att det finns ett kultur-/aktivitetsombudssystem. Fyra kommuner 
har en arbetsgrupp som planerar verksamheten. 
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Tabell 3 Hur är arbetet med kultur i äldreomsorgen organiserat? 

 

Finansiering  
På frågan om finansiering svarar sex kommuner av 26 att det finns centralt avsatta 
medel för kultur i vården-verksamhet och elva att varje enhet avsätter medel i sin egen 
budget. Tolv svarar att det inte finns några speciella medel avsatta för kultur i vården 
alls. De som har svarat ”Annat” på denna fråga har angett att verksamheten finansieras 
genom t ex fonder, stiftelser, gåvor. Lions, Röda Korset och Sparbanksstiftelsen Färs 
och Frosta nämns. Bland kommentarerna till frågan om finansiering kan man läsa:  

Varje enhet beslutar själva utifrån det ekonomiska läget vilka aktiviteter som ska 
erbjuds. Detta skapar olika förutsättningar hos de olika enheterna. 

Budgeten är minimal eller obefintlig. 

Öronmärkta pengar till kultur fanns tidigare i varje enhets budget, men inte längre. 

Kristianstad svarar att omsorgsförvaltningen har avsatt 300 000 kr för kultur i 
äldreomsorgen. Detta går till kulturutbud och kulturprojekt på äldreboenden och 
mötesplatser. De arbetar också mycket med kunskapshöjande insatser för chefer och 
personal i äldreomsorgen. Centralt beslutat uppdrag och en samlad budget för 
verksamheten finns även i Trelleborg. I Landskrona har omsorgsförvaltningen satsat på 
att finansiera den egna kulturaktivitetsgruppen Tillsammans, som bl a består av 
äldreomsorgspersonal med specialintresse för kultur och som kan spela instrument, 
spela teater etc. 
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Tabell 4 Hur finansieras kultur i vården-verksamheten? 

 

Kultur – en viktig fråga i äldreomsorgen? 
Resultatet på frågan om man upplevde att äldreomsorgspersonal, chefer respektive 
politiker i den egna kommunen tycker att arbete med kultur i äldreomsorgen är viktigt 
visar att de flesta tycker att så är fallet (70% svarade håller med/håller med helt och 
hållet på påståendet att personalen tycker att arbetet med kultur i äldreomsorgen är 
viktigt och motsvarande siffror för cheferna var 83% samt 79% för politiker). 

Sämre resultat var det på frågan om man höll med om att personal anställda i 
äldreomsorgen regelbundet får kompetensutveckling inom området kultur i 
äldreomsorgen (45% höll inte med alls/höll inte med, 14% svarade varken eller och 
41% höll med/höll med helt och hållet).  

Det är också inom detta område, d v s kunskapshöjande insatser, inspiration och 
erfarenhetsutbyte, som kommunerna främst önskar insatser och hjälp från regionalt håll.  

Förbättrings och utvecklingsidéer 
De sista frågorna i formuläret var öppna, d v s utan svarsalternativ. Här kunde 
respondenterna svara helt efter eget huvud. Genom en av frågorna fångade enkäten upp 
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kommunernas tankar om hur deras kultur i vården-verksamhet kunde förbättras. Det 
allra vanligaste svaret var genom kompetenshöjande insatser för ökad kunskap i 
personalstyrkan. Ökat samarbete mellan kultur- och socialförvaltningarna samt att ha 
speciellt avsatta medel eller större anslag var också ett mycket vanligt svar. Ytterligare 
många nämnde vikten av att frågan lyfts på politisk nivå och även på högre nivå i 
tjänstemannaorganisationen. Ett behov av styrdokument och målformuleringar 
poängteras också. Flera motiverade sina svar med att då skulle verksamheten bli mindre 
ad hoc och istället mer långsiktig och kontinuerlig. Ett annat ganska vanligt svar var att 
det borde finnas målgruppsanpassat kulturutbud. 

På frågan vad som krävs för att kultur i vården-verksamheten i den egna kommunen ska 
utvecklas nämnde de flesta en ökad budget för verksamheten. Man efterfrågar en 
central budget eller öronmärkta/speciellt avsatta medel som inte lika lätt skulle 
prioriteras bort. Vilket, många menade, lättare görs då varje enhet/äldreboende avsätter 
medel i sin egen budget. Vidare lyftes vikten av kommunövergripande samverkan och 
samordning, både politiskt och på tjänstemannanivå. Ett annat vanligt svar var 
utbildning, kompetensutveckling och förankringsarbete.  

Några få svarade att man önskade ett mer professionellt utbud, fler volontärer och ett 
större utnyttjande av digitala lösningar. 

Allra sist svarar respondenterna på om, och i så fall på vilket sätt, de känner behov av 
stöd från regional och nationell nivå för att utveckla området. En respondent var 
tveksam och menade att mycket kunde göras på lokal nivå. De andra ger däremot 
förslag på flera saker som bör samordnas på regional nivå. Flera svarar att det finns 
behov av att nätverk för erfarenhetsutbyte och inspiration. Många lyfter också behovet 
av samlad information om kulturutbud och hur man söker bidrag etc. Även ett samlat 
utbud av utbildningar för kompetensutveckling inom området efterfrågas.  

Att det finns speciella projektmedel att söka anser flera vara viktigt liksom att det finns 
ett system med ett subventionerat utbud. Speciellt stöd för kommunsamverkan 
efterfrågas. Detta för att ta fram ett utbud och för att stödja varandra erfarenhetsmässigt.  

Någon lyfte att det borde göras regionala riktade satsningar för att stimulera 
kulturaktörer att skapa utbud speciellt riktade till en äldre målgrupp. Studieförbundens 
roll nämns också och en respondent menar att regional/nationell satsning på 
studieförbunden skulle göra dem till en ännu större och viktigare samarbetspartner inom 
området kultur i äldreomsorgen. 

Ett önskemål som nämns är att Kommunförbundet Skåne och Region Skåne ska stärka 
kommunerna genom att utgöra ett nav och en kunskapsbank inom området och erbjuda 
kompetenshöjande insatser för politiker och tjänstemän.  

En respondent påminner om digitalt distribuerad kultur: ”Den digitala utvecklingen 
bjuder på nya möjligheter där det finns behov av vägledning, t ex från regionen. 
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Ytterligare stödprogram och utvecklingsmedel där man kan söka för att ta fram nya 
modeller inom digital utveckling önskas.” 

Från statligt håll önskas en ny statlig satsning lik Kultur för äldre under 2011-2013, då 
Statens kulturråd på uppdrag av social- och kulturdepartementen fördelade bidrag till 
flera metodutvecklingsprojekt i landet. Någon menade också att universiteten borde 
forska mer inom området. Ett nationellt nätverk samt nationella riktlinjer för hur arbetet 
med kultur och socialt innehåll i äldreomsorgen ska bedrivas efterfrågas också. 

Avslutning 
Det är mycket positivt att så många kommuner har svarat på enkäten. Svaren visar att 
det finns mycket engagemang och intresse för området kultur i äldreomsorgen i Skåne. 
Frågorna om samarbeten mellan äldreomsorgen och olika kulturaktörer resulterade i 
höga staplar. Här skulle det varit intressant att genomföra en kompletterande 
undersökning om faktisk omfattning, kontinuitet och vad samarbetena innebär. Det hade 
också varit intressant att studera olika förutsättning för kultur i den äldreomsorg som 
bedrivs i särskilda boenden respektive i hemtjänsten eller på mötesplatser. 

I flera kommuner tycks det finnas ett nyvaknat intresse för att utveckla arbetet med 
kultur i äldreomsorgen. De nämner pågående utredningar och utvecklingsarbete som 
ofta innehåller tankar om ökat samarbete mellan förvaltningar och framtagande av 
tydligare organisation för verksamheten. I dessa kommuner har ofta centrala 
viljeyttringar från politiker framkommit typ önskemål om kulturgarantier eller 
handlingsplaner. 

Att ha styrdokument, handlingsplaner eller liknande för verksamheten underlättar även i 
genomförandet av utvärdering av insatserna, ett område som enligt enkätsvaren verkar 
något eftersatt. Endast en fjärdedel av respondenterna svarade att kultur i 
äldreomsorgsverksamheten utvärderades regelbundet. 

Att samarbeta i frågan mellan förvaltningar nämner flera är en framgångsfaktor för 
utveckling. För att ett sådant samarbete ska bli bra och långsiktigt är det viktigt att 
verksamheten är sanktionerad av politik och ledning och förankrad i båda 
förvaltningarna. Här är stödjande styrdokument, handlingsplaner eller liknande viktiga 
instrument. Kan regionala insatser som t ex nätverksmöten och kunskapshöjande 
insatser stimulera och underlätta framtagandet av sådana dokument?  

Samarbete mellan förvaltningar är ofta svårt att få till. Det kan behövas en samordnare 
som fungerar som bro mellan förvaltningar och verksamheter. En annan 
framgångsfaktor är ett aktivitets-/kulturombudssystem i kommunen. Detta svarar endast 
ca hälften av respondenterna att de har.  

I juni 2019 hölls ett seminarium då bl a enkätresultatet presenterades. På mötet deltog 
förutom representanter från kommunernas social- respektive kulturförvaltningar, även 
flera kulturaktörer. De påtalade svårigheterna att nå rätt personer i kommunerna. Ofta 
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blir de hänvisade att kontakta varje äldreboendes chef. De efterfrågade därför en väg in 
och bättre samordning av kommunikationsarbetet. ”På samma sätt som det finns 
samordnare för barn- och ungdomskultur, borde det ställas krav på att det finns 
samordnare för kultur i vården”, menade de. Kulturaktörerna uppmanade även 
kommunerna att använda kultursektorn som en resurs när det gäller utbud av kultur för 
att uppnå bredd och spets, men även för fortbildningsinsatser och diskussioner om 
kvalitetsbegreppet. 

Övriga kommentarer från seminariet, både från de kommunala representanterna och 
från kulturaktörerna, stämde bra överens med enkätsvaren. Behovet av nätverk, 
samverkan, riktade medel, kontinuitet, kompetensutveckling och utbildning lyftes. Ett 
önskemål om politiskt engagemang och politiska beslut framhölls också.  

På seminariet lyftes även att intresset för kultur för äldre verkar öka, men att det 
samtidigt råder stora skillnader mellan de skånska kommunerna och i vissa fall även 
inom samma kommun. I en kommun finns det centralt avsatta medel för 
kulturaktiviteter för de äldre och fortbildningsinsatser för personalen. I en annan 
finansieras kulturaktiviterna för äldre genom stöd från fonder och stiftelser eller med 
hjälp av volontärer. En ojämlikhet mellan äldreomsorgen i samma kommun kan också 
uppstå när varje enhet själv bestämmer och prioriterar mellan sina insatser. Utbudet av 
kultur på äldreboendet beror då ofta på chefernas intresse eller på enstaka eldsjälar i 
personalstyrkan. 

Sverige är ett bra land att åldras i, men mycket mer kan göras för att skapa en 
meningsfull tillvaro för de äldre. Vår lust till upplevelser, konst och bildning minskar 
inte för att vi blir äldre. Konst och kultur bidrar till att bryta isolering och ökar känslan 
av delaktighet. Många äldre lever med sorg och förluster av egna förmågor, 
livskamrater eller närstående. Kultur kan vara ett sätt att hantera och bearbeta ångest, 
sorg och smärta.  

I de nationella kulturpolitiska målen står att kulturpolitiken ska främja allas möjlighet 
till kulturupplevelser, bildning och att utveckla eget skapande. Det gäller även de äldre. 
Inte bara för hälsans skull. Tillgängliggörande och erbjudandet av kultur för äldre 
handlar om inkludering. Kultur är en rättighet för alla. 

  



 

12 (19) 
Kultur i äldreomsorgen i Skåne 

Bilaga 1 

Samtliga svar på frågan:  

Finns det exempel på särskilt framgångsrikt samarbete inom kommunen när det 
gäller området kultur i äldreomsorgen? Vilket? Motivera. 

Åstorp: Studieförbund och olika föreningar deltar tillsammans på olika vård -och 
omsorgsboende för att stimulera med olika aktiviteter som att grilla och servera mat, 
vara behjälpliga vid servering mm.  

Sjöbo: Konst i vården och efterföljande projekt. Ett intressant konstprojekt som vi hade 
för några år sedan där konsten var modern och lite annorlunda och väckte mycket 
diskussioner (Förf. anmärkning: Konstfrämjandet Skånes verksamhet). 
Musikunderhållning.  

Höör: Samarbete med Musikskolan ger mycket sång och musik. Alltid väldigt 
uppskattat. Samarbete med förskolan är givande på båda håll, genom kommunikationen 
mellan barn och äldre. Frivillig verksamhet. Meningsfullhet och win-win förhållande. 
Något att besöka och träffa personer i den egna åldersgruppen. 

Trelleborg: Kulturförvaltningen, socialförvaltningen, biblioteket, museet och skolan 
har påbörjat ett samarbetsprojekt i år där vi bjuder på kultur inom äldreomsorgen enligt 
ett framtaget program. Det finansieras efter ett beslut inom kommunfullmäktige att 
avsätta medel för att införa en kulturgaranti inom äldreomsorgen för 2018. Innan dess 
viss sporadiskt samarbete med några gästspel på träffpunkter och sommarjobbande 
ungdomar som trubadurer. 

Svalöv: - 

Skurup: Hembygdsföreningen i Rydsgård/Skivarp - positiva och engagerade 

Örkelljunga: Musik för demenssjuka vi har haft ett projekt här som var bra. (Förf 
anmärkning: troligtvis åsyftas ett projekt med stöd från Region Skånes kulturförvaltning 
då kommunen samarbetade med bla Musik i Syd). Vi hade även ett projekt här för cirka 
5 år sedan som handlade om det sociala innehållet. 

Lund: Inom en del boendeenheter har man anlitat Clownronden. Clownronden 
förstärkte brukarens förmåga till sociala samspel samt att det stärkte den enskilda 
personens självidentitet detta genom musik och reminiscens, dikter, kulturella föremål 
mm, för att föra in mer kultur i vardagen. 

Klippan: Vi har ett bra samarbete med Biblioteket och Musikskolan. Bibliotekspersonal 
kommer och informera om böcker, talbok och annat som är aktuellt. Musikskolan 
kommer gärna och ger små konserter på vår Träffpunkt. 
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Osby: Samarbetet "Stor och liten". Detta stärkte samarbetet mellan äldreomsorg och 
förskolor. Riksteaterns projekt typ: Dansbanan, Framför apparaten, Semester, 
Folkparken. Dessa har varit uppskattade och fått oss och våra vårdtagare att tänka nytt 
om äldres tidigare upplevelser. Kommunen har haft samarbete med Gitte Pålson som 
utbildat inom demens och sångens betydelse. Projektet Mare Balticum medeltida musik, 
detta riktade sig äldre och barn till de som var intresserade av kultur och historia. Ett av 
våra boende har haft projektet Clownronden som var mycket uppskattat på 
demensboendet där de hölls.  Kommentera? 

Båstad: Biblioteket, högläsning, lån av lokaler, träffas på träffpunkter tillsammans med 
bibliotekarie för högläsning och information, samtal. 

Perstorp: - 

Kävlinge: Ett bra exempel på kulturevenemang är "Gammaldags marknad" som 
arrangeras en gång per år. Dans i parken samt seniordagar är aktiviteter som görs i 
samarbete med pensionärsföreningar, Svenska kyrkan och Röda korset. 

Svedala: - 

Hässleholm: Tycker samarbetet med Konstfrämjandet har varit väldigt bra. Stort 
intresse och engagemang från deras sida. 

Bjuv: Senior Sport School, Hälsomässan. I framtiden skulle vi vilja utveckla en variant 
av "kultur på recept". 

Simrishamn: Har ett pågående arbete med att ta fram en handlingsplan för kultur i 
vården/för äldre. Socialförvaltningen har under 2017 satsat på aktivitetssamordnare på 
kommunens boenden men även på att jobba utåt mot hemtjänsten. En inventering har 
genomförts om vad man vill göra på kommunens särskilda boenden och mycket handlar 
om individens egna önskemål. En del vill ha gemensamma aktiviteter, men de flesta är 
intresserade av individuella aktiviteter.  

Biblioteket har ett brett kulturutbud till alla kommuninvånare, med föreläsningar och 
evenemang, helt utan inträde, som riktar sig till alla. Biblioteket har återkommande 
evenemang som ”Teknik-drop-in” och ”Digitalt på bibblan” där bibliotekarier hjälper 
folk med den digitala tekniken i vardagen, något som främst riktar sig till den äldre 
målgruppen. 

Biblioteket erbjuder tjänsten ”Boken kommer” till de som inte kan ta sig till biblioteket. 
Låntagarna kan beställa böcker, talböcker/”Daisy”, böcker med stor stil, ljudböcker, 
tidningar eller tidskrifter och bibliotekspersonalen kommer en gång i månaden för att 
lämna och hämta medier och ha en kort konversation om låntagarnas önskemål och 
läsvanor. Biblioteket har köpt in några ”Daisy”-spelare för att låna ut på prov till nya 
”Boken kommer”-användare. Under 2017 har biblioteket informerat hemtjänsten inom 
kommunen om ”Boken kommer”-tjänsten och fått positiv feedback från de flesta. Det 
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framkom även att det är fler i kommunen som är i behov av denna tjänst. Biblioteket har 
även hållit mer-öppet på biblioteket sedan 1 december 2016, och i maj 2018 startade 
bibliotekets nyinrättade bokbuss som besöker alla särskilda boenden. 

Via Österlens museum i Simrishamn ordnas föredrag på Skönadalshemmet och 
Joneberg Plaza/Aleris. Museet ordnar också program för PRO och SPF. Det kan också 
ingå foto- och filmvisningar. Aktiviteter för äldre på museet innefattar 
fastlagsbulleföredrag och andra föredrag. Museet har också arrangerat kurser och kan ta 
upp detta igen. Museet är tillgängligt med hiss och ramp. 

Vellinge: Konstfrämjandets konstpaket. Vellinge kommuns "Kultur i vården"-satsningar 
t.ex. Musik i vården (samarbete med Musik i Syd), Foto i vården (samarbete med 
Calluna och Vellinge fotoklubb), Konst i vården (konstpedagog från 
Strandbaden/Falsterbo konsthall i samarbete med Konstfrämjandet), Minneslådor på 
olika teman (samarbete mellan bibliotek och äldreomsorgens verksamheter). 

Kristianstad: Det finns ett väletablerat samarbete mellan 
Omsorgsnämnd/Omsorgsförvaltning och Kultur och fritidsnämnd/Kultur och 
fritidsförvaltning sedan 1992. Samarbete och utvecklingen stärktes 2014 genom 
tilldelning av medel från Kulturrådet inom projekt "För och med alla sinnen - Äldres 
rätt till Kultur". Detta skapade möjligheter till att utveckla och stärka arbetet inom 
Kultur i omsorgen genom fortbildningsinsatser för omsorgspersonal och chefer och 
bredda kulturutbudet för omsorgens kunder. Projektet resulterade i att 
Omsorgsförvaltningen från 2016 utökade sin budget för kultur och socialt innehåll. 
Dokumentation av erfarenheter från projektet utgör en viktig grund för den pågående 
processen att ta fram en strategi för Kultur i omsorgen och för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

Hörby: Studieförbunden har omfattande verksamhet på kommunens boenden där ABF 
erbjuder konserter, cirklar i målning, lokalhistoria, högläsning, vävstuga och mycket 
annat. Man har en 75% tjänst på ABF i Hörby som är avsatt helt för att förse äldre med 
kulturprogram. Tjänsten är ett samarbete med Arbetsförmedlingen, och man har planer 
på att tillsammans med Arbetsförmedlingen utöka tjänsten ytterligare. Även Hörby 
Bibliotek har ett mycket uppskattat högläsningsprogram på ett av kommunens boenden. 
Bokbussen har körningar till kommunens boenden och kommer även in i hemmet om 
det krävs. 

Staffanstorp: Samarbetet med olika pensionärsföreningar, samverkar samt medverkar i 
olika aktiviteter i en öppen verksamhet för äldre, föreningar håller även i vissa 
aktiviteter själva och lånar då lokal av kommunen, gemensamt arbete för "bra 
seniorliv", regelbundna samverkansmöte med föreningar och organisationer över året.  

Östra Göinge: Samarbeten och projekt mellan gymnasieskolans olika program och vår 
äldreomsorg, exempelvis demensboendet Skogsbrynet i Sibbhult. 
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Landskrona: Under Må-bra-veckan (tidigare Äldreveckan) som Omsorgsförvaltningen 
håller i har det varit ett brett samarbete med flera kulturaktörer och institutioner i 
Landskrona. 

Malmö: Kulturförvaltningen har haft ett samarbete med vår dagverksamhet Cefalon. 

Eslöv: Inte ännu men det kommer! En person är just nu anställd i ett projekt för att 
arbeta med kulturfrågor i hela förvaltningen och har kontinuerlig och nära kontakt med 
Kultur och fritidsförvaltningen. Inventera av existerande samarbeten görs och vill skapa 
nya så att fler brukare ska få fler kulturupplevelser. Detta genom att arbeta internt i 
förvaltningen men även förvaltningsöverskridande och i samarbete med den ideella 
sektorn. 

Höganäs: Höganäs manskör, som besöker varje boende två-tre gånger per år. 
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Bilaga 2 

Samtliga svar på frågan:  

Ge en kortfattad beskrivning av kommunens verksamhet inom området kultur i 
äldreomsorgen. Ge gärna några exempel.  

Åstorp: -  

Sjöbo: Riktad marknadsföring av kulturarrangemang. Tidigare konst i vården-projekt 
och vissa musikprojekt, men detta har avstannat. 

Höör: Dans, sång och musik, Timeslips, dagverksamhet, spel av olika slag såsom 
brigde och kortspel.  

Trelleborg: På varje boende skall det finnas en aktivitetssamordnare som ser till att ngn 
form av aktivitet erbjuds regelbundet. 

Samordning mellan kulturförvaltningen och socialförvaltningen har förstärkts 
upp/intensifierats sedan kommunfullmäktige beslutat att avsätta medel för 2018. 

Svalöv: Musikafton. Bokutlåning. Föreläsning/uppträdande. 

Skurup: På SÄBO finns två öppna dagverksamheter, Aktiviteterna på 
dagverksamheterna är många och är alltid kostnadsfria om inget annat anges, exempel 
på aktiviteter är bingo, sittgymnastik, melodikryss, temadagar, musik och sång med 
mera. 

Örkelljunga: Aktivitetsombuden ordnar träffar och sammankomster med de äldre samt 
så bjuds det in musiker som underhållare några gånger per år på våra äldreboenden. 
Samverkar med bibliotek. 

Lund: Varje enhet skall erbjuda 2 aktiviteter på vardagarna och en på helgen. Vissa 
aktiviteter innehåller kultur medan andra kan vara fysiska eller av annan karaktär. 

Det ser väldigt olika ut. På våra boenden jobbar personal själva med kultur i 
äldreomsorgen. Man får hjälp av en person som är ansvarig för aktiviteter på de olika 
boendena. Denna tjänst är uppdelad på tre boenden så det blir ca en gång i veckan man 
får stöttning och besök av aktivitetsansvarig. På vår Träffpunkt finns 
aktivitetssamordnare som håller och planera aktiviteter. 

Osby: På våra vård- och omsorgsboende utför personalen i grupperna aktiviteter. 
Personen som har tjänst som social samordnare ansvarar för och arrangerar större 
aktiviteter som hela verksamheten har möjlighet att delta i. Exempel på aktiviteter som 
förekommer är musikunderhållning, bioföreställning, gemensamma träffar med  
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förskolan. Samordnaren för det sociala innehållet fungerar även som inspirationslots 
och vägledare för meningsfull och upplevelserik vardag inom äldreomsorgen. På de 
olika boendena har vi haft stöd av medel från statliga äldresatsningen som bidragit till 
guldkant för de äldre. 

Svenska kyrkan kommer och firar gudstjänst regelbundet. Vi har ofta besök från 
föreningar i samhället, ibland tittar barnen från förskolorna in. Vi välkomnar alla bidrag 
som förgyller vår vardag. Vi har även öppen verksamhet för de som bor i ordinärt 
boende. 

Vi har skapat mål för våra vård- och omsorgsboende. Vårdtagarna ska ha en god dag 
varje som syftar till att ”det ska vara gött all leva” även för de som finns i våra 
verksamhetet. 

Vi har även arbetat fram en värdegrund i kommunen. 

Båstad: Det finns en arbetsgrupp som träffas och gör upp en plan för kulturell/socialt 
innehåll, verksamhet. Träffas en ggr/månad samt större planering en ggr per termin. 

Perstorp: -  

Kävlinge: Ny organisation 2019 där en enhetschef kommer att ansvara för 
hälsofrämjande och förebyggande insatser för målgruppen seniorer. 

Svedala: -  

Hässleholm: Vi har försökt starta upp ett arbete inom området (kultur och 
socialförvaltningen ihop). Inom ramen för detta har enskilda insatser genomförts. 
Ambitionen är att utveckla och strukturera upp arbetet. 

Bjuv: Hälsomässa riktad till målgruppen 65+, Senior Sport School, social kurs kring 
livsstil och hälsa för målgruppen 65+, Öppen verksamhet med inslag och aktiviteter 
med inriktning mot kulturupplevelser. 

Simrishamn: Simrishamns bibliotek har "Boken kommer"-tjänst och nyinrättad 
bokbuss som besöker äldreboenden. Samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen 
och socialförvaltningen, Österlens museum deltar i planeringsarbetet. 

Vellinge: Årligen återkommande satsningar som Kulturenheten bidrar med är bl.a. 
Konst, Musik, Foto i vården, högläsning, bokvagnsrundor.  

De vardagliga kulturupplevelserna ansvarar respektive äldreboende för. Driften av 
kommunens äldreboenden sker i upphandlad regi. I avtalen mellan kommun och 
utförare ställs krav inom området ”Meningsfull vardag”, att utföraren har ansvar för att 
skapa ett levande boende, med trivsamma miljöer som ska stimulera till rörelse,  
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stimulans och social gemenskap. Utföraren ska skapa en meningsfullhet i vardagen och 
att hänsyn även tas till sociala, psykiska och kulturella önskemål och behov. 

Kristianstad: Omsorgspersonal och berörda chefer erbjuds workshops, 
kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte.  

Vård- och omsorgsboendena (VOBO) erbjuds varje termin att välja kulturutbud (sång, 
musik, föreläsningar, utställningar, konst, teater, litteratur) utifrån en utbudslista. Minst 
2 kulturaktiviteter per boende/per termin. Därtill finns en central resursbank med 
minneslådor, boklådor och annat inspirerande kulturmaterial att tillgå för Vård- och 
omsorgspersonalen. 

Hörby: För våra äldre vill vi att det ska vara möjligt att kunna ta del av ett utbud där 
man själv kan välja inriktning och omfattning. På våra särskilda boenden erbjuds 
dagliga aktiviteter där de flesta kan klassificeras som kultur, såsom högläsning, 
deltagande i allsång, utflykter till slott och koja, museibesök etc. För boende i egen 
bostad samordnar vår väntjänst föreläsningar, utbildningar, möjligheter att gå på konsert 
etc. 

Staffanstorp: Blandat utbud i den kommunala öppna verksamheten. Samverkan och 
delaktighet med olika aktörer, föreningar, besöka m.m. 

Östra Göinge: Regelbundna aktiviteter på mötesplatser för äldre. 

Landskrona: Det finns ett nätverk med de personer från de olika verksamheterna som 
jobbar med kultur- och aktiviteter för de äldre. Där sammanstrålar ansvariga från 
”Tillsammans”, äldrepedagog från Anhörigcentrum, representanter från träffpunkterna 
och nyligen ingår även Landskrona museum.  

Kulturaktivitetsgruppen ”Tillsammans” har ansvar för kultur och aktiviteter på alla 
kommunala äldreboenden i Landskrona stad (7 st). Boendena får aktiviteter + musiker 
varje vecka. Det tas även in andra aktörer. Guidade turer i stan. Lagar middag 
tillsammans. Gympa, blomsterarrangemang, göra sylt, dans mm. 

Det finns en utflyktsbil som omsorgsförvaltningen leasar, som kan användas av alla 
avdelningar inom förvaltningen för att ta sig till bl.a. kulturarrangemang. 

Museet har 10 st olika minneslådor att låna ut till boenden, träffpunkter mm. De är 
nyligen uppfräschade och går runt bland boendena. Museet anordnar även tipstävlingar 
med gamla saker på en del mötesplatser för äldre med hemtjänst. 

Mötesplatserna för hemtjänstens brukare anordnar själva även andra aktiviteter och 
kulturarrangemang. 

Anhörigcentrum/Träffpunkterna anordnar aktiviteter med musik, diskussionsgrupper, 
kreativa grupper och bjuder även in till att lättare kunna delta i det ordinarie kulturlivet. 
Representanter från bibliotek, museum, teater mm bjuds in för att informera. 
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Malmö: Det finns aktivitetsombud på särskilda boenden. Vi erbjuder kulturaktiviteter 
på mötesplatser. 

Eslöv: Det finns etablerade verksamheter som till exempel en träffpunkt/aktivitetshus 
för äldre som har regelbundna kulturaktiviteter. De har ett bra program med musik, 
konst och olika teman såsom hälsa. Det finns också ett väl fungerande samarbete med 
biblioteket bl a i form av "Boken kommer" där personal från biblioteket besöker 
äldreboende och även till personer inom hemvården. Visst samarbete med studieförbund 
finns och ska utvecklas. Vissa aktivitetsombud på äldreboendena är väldigt aktiva och 
engagerade och ser till att det händer mycket kulturella aktiviteter som kommer 
brukarna till del. T ex filmvisningar, högläsning och annat. 

Höganäs: Kultursamordnare vid kultur- och fritidsförvaltningen skickar förslag på 
aktiviteter, musik, teater, hantverk etc till kulturombuden som finns på varje boende. 
Sedan kontaktar de mig (kultursamordnaren) och jag sköter förmedlingen mellan artist 
och ombud. 

(Bromölla, Burlöv, Helsingborg, Lomma, Tomelilla, Ystad och Ängelholm svarade inte 
på enkäten) 

 


