
  

 

 

Ansökan till pilotprojekt till ”Hälsa och Kultur i Hälsolänet Kalmar” 

Hemslöjdsutveckling kring traditionella högtider i äldreomsorgen 

Syfte 

Att genom hemslöjden i Kalmar län utveckla den ”pysselverksamhet” som man genomför i daglig 
verksamhet och träffpunkter inom äldreomsorgen. Genom utbildning/diskussion och några 
verksamhetstillfällen skapar hemslöjdskonsulenter/en konsthantverkare, personal och omsorgstagare 
en erfarenhet kring hur man kan använda olika material och tekniker. Syftet är att ta fram en mindre 
rapport/manual med erfarenheter och råd som äldreomsorgen i övriga länet kan ha nytta av samt att 
hemslöjden i förlängningen kan erbjuda tjänster till äldreomsorgen. Sökande är hemslöjden i Kalmar 
län tillsammans med äldreomsorgen i Kalmar kommun. 

Genomförande 

Projektet startar med en utbildning/diskussion mellan konsthantverkare och personal från daglig 
verksamhet/träffpunkter på Bryggaren samt Varvsholmen i Kalmar kommun. Efter utbildningen 
genomförs fyra aktivitetsträffar vardera på Bryggaren och Varvsholmens träffpunkter, två vid jul 2014 
och två vid påsk 2015. Personalen gör dokumentation och utvärdering i form av fotografier och frågor 
till deltagarna. Vid minst två tillfällen deltar länets hemslöjdskonsulenter för hård och mjuk hemslöjd. 
Efter aktivitetsträffarna görs en mindre rapport/manual där alla parter får komma till tals. Rapporten 
ska sedan fungera som ett underlag med råd och tips för hur andra träffpunkter kan arbeta. 

Hemslöjdskonsulenterna ansvarar för att projektet redovisas i rapporten. 

Tidsplan 

Nov/dec 2104  Utbildning personal   

Dec 2014  2 Aktiviteter med Jultema Bryggaren  

Dec 2014  2 Aktiviteter med Jultema Varvsholmen  

Mars/april 2015  2 Aktiviteter med Påsktema Bryggaren 

Mars/april 2015  2 Aktiviteter med Påsktema Varvsholmen 

Maj 2015  Gemensam utvärdering och framställning av mindre rapport/manual, projektslut 

 

 

 

 



Budget 

Projektets kostnader läggs främst inom äldreomsorgen och hemslöjdens ordinarie budget med befintlig 
personal. Äldreomsorgen står för lokal samt i möjligaste mån material kostnad (max 400 kr 
materialkostnad). 

Kostnader som söks från Hälsa och Kultur är följande: 

Ersättning för konsthantverkare Carina Ekberg via Hemslöjden 

20 timmar om 700 kr (14 000) 

Rapport/manualkostnader 1 000 kr 

Övriga kostnader 500 kr (t ex spec. material eller reskostnad) 

Summa sökta medel 15 500 kr 

Medel betalas ut till hemslöjden i Kalmar län som ombesörjer kostnaderna i projektet. 

Utvärdering 

Personalen inom äldreomsorgen följer upp aktiviteterna med frågor till de deltagande om hur de 
upplevde aktiviteten. Personalen beskriver även om de äldre spontant pratat om aktiviteten och om den 
verkar höja trivsel och kvalitet. Utvärderingen presenteras i rapporten. Hemslöjdskonsulenterna 
ansvarar för rapportsammanställningen/manualen. 

Kontaktpersoner för pilotprojektet 

Anna Karlsson – Träffpunkten vid Bryggaren 0480-453662 anna.karlsson@kalmar.se 

Ina Hesselring - Träffpunkten Varvsholmen 0480-453635 ina.hesselring@kalmar.se 

Carina Ekberg – Konsthantverkare tel 0480-47 66 49, 0733-84 49 55 carinaekberg@bredband.net 

Agneta Gefors – Hemslöjdskonsulent Kalmar län 0481-167 52, 0709-262 372 
agneta.gefors@hemslojd.org 

 

Sökanden 

______________________________________ 

Kerstin Nilsson Enhetschef Bryggaren 

______________________________________ 

Inger du Rietz Enhetschef Varvsholmen 

______________________________________ 

Agneta Gefors Hemslöjdskonsulent Kalmar län 
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