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Motala

Möten över generationsgränserna
I dagens mer onlinebaserade mötet med varandra missar samhället en viktig aspekt, möten
med andra på riktigt.
Vi vet att dessa möten sker idag men vi är också helt övertygad om att det sker allt mindre.
Att olika generationer får inblick i varandras liv och kan lära av varandras erfarenheter är
uppskattat av både äldre och yngre. Inte bara att det är uppskattat så tillför det också andra
positiva effekter. Hur ska vi kunna förstå varandra om vi inte delar samma vardag? Minskade
möten med olika skapar också brister i förståelsen för varandra.
Vi tar för givet att detta redan idag sker i mindre eller större omfattning och tanken med
denna motion är att fullmäktige ger ett tydligare uppdrag till framför allt socialnämnden och
bildningsförvaltningen men även andra förvaltningar att uppmuntra till verksamheter där
unga och äldre kan mötas över generationsgränserna.
Några enkla exempel skulle kunna vara att en grupp äldre får åka till en förskola och läsa
sagor för barnen, en grupp kan även ha sagostund på biblioteket. Barngrupper kan även
besöka äldreboenden och sjunga med de äldre eller spela spel. Bara fantasin sätter gränser.
Framförallt för de äldre ser vi att detta skulle liva upp vardagen lite extra. Även luncher på
förskolan för de äldre skulle kunna vara ett bra tillfälle att få tid till att höra de äldres historier.
Vi tror att detta arbete skulle ses som mycket positivt även för personalen.
Det faller in i områden som inkludering och mångfald.
Med detta föreslår Sverigedemokraterna i Motala:
Att fullmäktige ger uppdrag till kommunens verksamheter att möten över
generationsgränserna uppmuntras i en högre grad än vad som sker idag.
Att fullmäktige ger i uppdrag till lämpliga förvaltningar att se över hur möten över
generationsgränserna kan gå till i Motafa kommuns verksamheter.
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