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Ansökan om medel till Axelsbergs och
Långbrobergs aktivitetscenter
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker om 4,8 mnkr för
fortsatt drift och utveckling av aktivitetscentret vid Axelsbergs
seniorboende och Långbrobergs seniorboende.
Aktivitetscenter är en öppen mötesplats för seniorer där
äldreomsorgen samverkar med olika aktörer för att erbjuda
seniorer i stadsdelsområdet ett varierat utbud av aktiviteter,
kulturupplevelser och möjlighet till gemenskap.
Förvaltningens avdelning för äldreomsorg ansvarar för
aktivitetscentren. Organisatoriskt ansvarar Enheten för
utveckling och förebyggande arbete för äldreomsorgens
mötesplatser, inklusive de två aktivitetscentren.
Målsättningen är att verksamheten ska vara en mötesplats, där
äldres hälsa och välmående står i fokus. En plats för stimulans,
gemenskap, skratt och glädje med olika aktiviteter och
kulturupplevelser som erbjuder eget skapande.
Samverkan
Samverkan är nyckeln för att lyckas skapa sådana mötesplatser.
Äldreomsorgen samverkar bland annat med
pensionärsföreningarna och andra aktörer.
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Fortsatt utveckling under 2021
• Målsättningen är att samverka med fler föreningar och
civilsamhället.
• Ett viktigt gemensamt uppdrag är att försöka nå äldre
som känner sig ensamma och isolerade och erbjuda dem
möjlighet att delta i olika aktiviteter och träffa andra.
• Utveckla volontärverksamhet med seniorvolontärer i det
förebyggande arbetet. Många äldre har stora kunskaper
och vill vara med och hjälpa till i äldreomsorgens
verksamheter. En viktig resurs som ytterligare kan bidra
till ökad kvalitet.
• Utveckla ”gymmet” vid Axelsbergs aktivitetscenter, där
senior får stöd av aktivitetsledare.
• Utveckla informationen, ta fram informationsmaterial,
sprida information t.ex. genom annonsering, stadens
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webbsida, i samarbete med föreningar samt digitala
lösningar.
Kreativa lösningar för coronasäkra aktiviteter.

Ansökan 2021
Nämnden ansöker om 4,8 mnkr för de två aktivitetscentren
Axelsberg och Långbroberg.
Axelsbergs aktivitetscenter
Nämnden ansöker om 3,4 mnkr till Axelsbergs aktivitetscenter
på Axelsbergs seniorboende.
Fördelning av medlen 2021:
Personalkostnader: 2,4 mnkr för kultur- och aktivitetsledare,
hälsopedagog och del av enhetschef:
Lokalkostnader: 700 tkr
• 500 tkr: Samlingssalen
• 200 tkr: Lokal för gym, rörelse och aktiviteter.
Övrigt: 300 tkr
 200 tkr: Information och kommunikation (båda
aktivitetscentren)
 100 tkr: För drift, utrustning, IT- telefoni och
kompetensutveckling
Långbrobergs aktivitetscenter
Nämnden ansöker om 1,4 mnkr till Långbrobergs
aktivitetscenter på Långbrobergs seniorboende.
Fördelning av medlen 2021:
Personalkostnader: 1,2 mnkr för kultur- och aktivitetsledare,
hälsopedagog och del av enhetschef.
Lokalkostnader: 100 tkr
Övrigt: 100 tkr

