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Dnr ÄN 2018-227

Äldrenämnden

Kultur- och fritidstävling 2018
Förslag till beslut
1. Äldrenämnden uppdrar till omsorgs- och äldreförvaltningen att genomföra
en kultur- och fritidstävling för berörda verksamheter inom äldreomsorgen.
2. Resultatet av tävlingen redovisas till äldrenämnden i november 2018.
Ärende
Äldrenämnden har årligen under 2014-2016 utlyst en trädgårdstävling för alla
äldreomsorgsenheter i Linköpings kommun. Tävlingen har varit uppskattad
och bidragit till en stimulerande utemiljö på flertalet servicehus och
vårdboenden i Linköpings kommun. 2017 utvecklades trädgårdstävlingen till
att skapa en attraktiv fritidsverksamhet inom äldreomsorgen i Linköpings
kommun.
I samband med redovisning av resultat av fritidstävlingen 2017 beslutade
Äldrenämnden att ge Omsorgs- och äldreförvaltningen i uppdrag att utveckla
konceptet. Omsorgs- och äldreförvaltningen har utarbetat förslag till utveckling
av konceptet i form av en kultur- och fritidstävling.
Tävlingen riktar sig till samtliga utförare som har fritidsverksamhet på
servicehus/trygghetsboende/träffpunkter eller vårdboende. Syftet med
tävlingen är att stimulera till meningsfulla aktiviteter där både kultur och fritid
berikar vardagen för de äldre i Linköpings kommun.
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Bakgrund
Äldrenämnden har årligen under 2014-2016 utlyst en trädgårdstävling för alla
äldreomsorgsenheter i Linköpings kommun. Tävlingen har varit uppskattad
och bidragit till en stimulerande utemiljö på flertalet servicehus och
vårdboenden i Linköpings kommun. 2017 utvecklades trädgårdstävlingen till
att skapa en attraktiv fritidsverksamhet inom äldreomsorgen i Linköpings
kommun.
I samband med redovisning av resultat av fritidstävlingen 2017 beslutade
Äldrenämnden att ge Omsorgs- och äldreförvaltningen i uppdrag att utveckla
konceptet. Omsorgs- och äldreförvaltningen har utarbetat förslag till utveckling
av konceptet i form av en kultur- och fritidstävling.
Bakgrunden till äldrenämndens uppdrag var bland annat att det på genomförda
enhetsråd 2017 framkom önskemål om att kultur behöver vara ett naturligt
inslag i vardagen för de äldre. Kultur bör ses som ett vidare begrepp än endast
att innefattas av underhållning. Fritidsverksamheten har på många sätt en stor
betydelse för hur kultur kan vara ett naturligt återkommande inslag i vardagen
för de äldre samt skapa en mer meningsfull vardag samt motverka den
ofrivilliga ensamheten.
Förslaget är att tävlingen ska skapa en attraktiv fritidsverksamhet där kultur har
ett naturligt inslag inom äldreomsorgen i Linköpings kommun.
Fritidsverksamheten har på många sätt en stor betydelse för den upplevda
kvalitén inom äldreomsorgen. Detta gäller såväl fritidsverksamheten på
kommunens servicehus/trygghetsboenden/träffpunkter som aktiviteter inom
vårdboendet.
Arbetet med att utforma fritidstävlingen har skett i samverkan med enheten
kultur och fritid. Samtliga berörda utförare kommer att få instruktioner och
konkreta tips inför deltagandet. Det kommer även att erbjudas en
inspirationsföreläsning där en pionjär inom området ”Kultur i vården” kommer
att föreläsa kring kulturens betydelse i vardagen och hur man kan bibehålla
kunskapen både innan och efter genomförda aktiviteter. Samtliga verksamheter
kommer att bjudas in till föreläsningen.
Samtliga bidrag kommer att presenteras på kommunens hemsida för att
inspirera till utveckling av kultur och fritidsaktivitet i samtliga verksamheter.
Beskrivning av kultur och fritidstävlingen
Tävlingen riktar sig till samtliga utförare som har fritidsverksamhet på
servicehus/trygghetsboende/träffpunkter eller vårdboende. Syftet med
tävlingen är att stimulera till meningsfulla aktiviteter som berikar vardagen för
de äldre i Linköpings kommun.
Tävlingen består av två kategorier:
1. Kulturskapande aktiviteter på servicehus/trygghetsboende/träffpunkter
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2. Kulturskapande aktiviteter på vårdboende
Tävlings moment:
Verksamheten får utse en aktivitet som man väljer att tävla med. Aktiviteten
kan vara pågående eller vara en ny aktivitet som startades utifrån deltagandet i
kultur- och fritidstävlingen. Aktiviteten ska vara av karaktären att den är
återkommande med regelbundenhet. Aktiviteten ska ha en tydlig koppling till
brukarnas individuella behov och ha sin utgångspunkt i deras efterfrågan.
Aktiviteten ska vara väl förankrad i verksamheten. Verksamhetschefen ska
skapa förutsättningar för att möjliggöra utveckling av aktiviteter och bidra till
engagemang i hela personalgruppen.
Omsorg- och äldreförvaltningen tar fram kriterier för bedömning av
tävlingsbidragen och stämmer av dess med tävlingsjuryn.
Tävlingsjury:
Två politiker från Äldrenämnden
Två representanter från KPR
Kulturarbetare på Kultur och Fritid
Planeringsledare Omsorgs- och äldreförvaltningen
Tävlingsperioden kommer att vara under maj – oktober 2018
Första priset är 12 000 kronor, andra priset är 8 000 kronor och tredje priset är
5 000 kronor.
Prisen är de samma för respektive kategori.
Inbjudan till tävlingen kommer att skickas ut till berörda utförare.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns medel avsatta i äldrenämndens budget.
Kommunala mål
Utifrån de politiska målen ska alla linköpingsbor ges förutsättningar att leva ett
hälsosamt liv och ha en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag.
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) 5 kap. 4§ socialtjänstlagen
(2001:453), SoL.
Jämställdhet
Bidragen i tävlingen ska särskilt beskriva arbetet ur ett jämställhets- och
mångfalds perspektiv.
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Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av resultatet av kultur och fritidstävlingen kommer efter avslutad
tävling att ske av äldrenämnden.
Omsorgs- och äldreförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

