Kultur för äldre
Överenskommelse mellan Socialtjänsten avdelning äldre och enheten Kultur, Laholms kommun

Förord
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet – det är ett av målen inom såväl den regionala som den
nationella kulturpolitiken. Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet och få
möjlighet till eget skapande. Ett aktivt och kulturellt liv ger positiva hälsoeffekter. Aktuell forskning
visar bland annat hur kulturell verksamhet påverkar hjärnans funktioner positivt. Denna
överenskommelse vilar på vetenskaplig grund och syftar till att öka tillgängligheten till ett
kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet, utifrån den äldres behov och önskemål.
Bakgrund
Region Halland önskar utveckla samverkan med kommunerna genom överenskommelse om insatser,
rollfördelning, mål och medel gällande kultur för äldre. En uppdaterad regional överenskommelse om
samverkan undertecknades i oktober 2018. Överenskommelsen bygger på en delad finansiering
mellan region och kommun, med 50/50. Kommunerna arbetar utifrån egna lokala överenskommelser
gällande hur kulturen används som resurs för målgruppen. Kommunen utser kontaktpersoner för
samverkan med regionen. Dessa personer ansvarar för fördelningen av subventionsmedel inom
kommunen och är även i övrigt förmedlande kontakt mellan region och aktörer inom kommunen.
Detta är den lokala överenskommelsen för Laholms kommun.
Syfte
•
•
•
•

Att utveckla former för en långsiktig samverkan mellan Avdelning Äldre, Kulturenheten och
Biblioteksenheten.
Att nå en ökad samverkan mellan aktörer i Laholms kommun och på ett mer effektivt sätt ta
vara på resurser i form av kompetens, programutbud, kulturutövare och lokaler.
Att utifrån målgruppens behov och önskemål öka tillgängligheten till ett varierat kulturutbud
med hög kvalitet.
Att ge möjlighet till målgruppen att i högre grad kunna vara med och påverka.

Målgrupp
Överenskommelsen avser aktiviteter för personer över 65 år med behov av insatser i form av
hemtjänst, dagverksamhet, boende eller av förebyggande insatser i kommunal eller privat regi eller
entreprenad.
Avgränsningar
Denna överenskommelse tar inte upp ansvarsfördelningen mellan Laholms kommun och Region
Halland. Det finns beskrivet i den regionala överenskommelsen (bilaga 1).
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Definition av kultur
I denna överenskommelse definieras kultur som produktion av och upplevelse av konstnärligt
skapande och konstnärliga uttryck som dans, film, teater, musik, konst och bild samt litteratur. Detta
omfattar professionella kulturaktörer såväl som vardagligt kulturskapande och amatörkultur.
Överenskommelsen innefattar såväl eget skapande som upplevelser i olika former.

Organisation av Kultur för äldre i Laholms kommun:
Arbetsgrupp
Kulturenheten

Arbetsgrupp
avdelning äldre

Lokal
samverkansgrupp

Arrangemangsgrupp
Biblioteksenheten

Regional
referensgrupp
(REKO)

Rollfördelning i arbetet med Kultur för äldre
Enheten Kultur
• Beslutar om genomförande av kulturinslag inom förebyggande delen
• Verkar för att målgruppen görs delaktiga och har inflytande över utbudet
• Verkar för att utbud och verksamhet blir mera tillgängligt för målgruppen
• Möjliggör samarrangemang
• Ansvar för kontakter med studieförbund och föreningar
• Deltar med representant i den regionala referensgruppen
• Hålla överenskommelsen levande
• Marknadsföringsinsatser
Socialtjänsten - Avdelning Äldre
• Beslutar om genomförande av kulturinslag för grupper med behov av insatser i form av
hemtjänst, dagverksamhet, boende eller av förebyggande insatser i kommunal eller privat regi eller
entreprenad
• Informerar och inspirerar personalen om kulturinslag
• Verkar för att målgruppen görs delaktiga och har inflytande över utbudet
• Ansvar för kontakter med studieförbund och föreningar
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• Deltar med representant i den regionala referensgruppen
• Hålla överenskommelsen levande
• Marknadsföringsinsatser
Genomförande
Åtgärderna ska succesivt inarbetas i respektive enhets verksamhetsplan, implementeras i
verksamheterna samt följas upp.
Uppföljning
Denna överenskommelse ska följas upp av den lokala samverkansgruppen och vid behov revideras.
Reviderad överenskommelse tas senast 30 mars varje år.
Följa upp och utveckla samarbetet mellan Socialtjänsten avdelning äldre, enheten Kultur samt Region
Halland. Beskriva genomförda åtgärder samt återkoppla till verksamheterna för delaktighet och
inspiration.
Överenskommelsens giltighet
Överenskommelsen mellan Socialtjänsten avdelning äldre och enheten Kultur gäller tills vidare. En
översyn görs i samband att den regionala överenskommelsen följs upp, eller tätare vid behov.

Kristina Isaksson
Avdelningschef Äldre
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Kulturchef

