KF Ärende 8
Motion om att införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden,
föreningar och skolor
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Sammanträdesdatum

2019-08-27

Kommunstyrelsen

§ 196

Dnr 2018-00530

Motion om att införa en generationsbrygga mellan
barn och äldre via äldreboenden, föreningar och
skolor
Sammanfattning av ärendet
Marcus Andersson (SD) har inkommit med en motion som väcktes i
kommunfullmäktige den 11 december 2018 § 218.
Motionen innehåller ett förslag om att Karlskoga kommun ska utreda
möjligheten att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor.
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och
föreningsnämnden och folkhälsonämnden har alla yttrat sig över
motionen. Socialnämnden och kultur- och föreningsnämnden föreslår att
motionen ska bifallas. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att
motionen är besvarad medan folkhälsonämnden föreslår att motionen inte
ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Utifrån att nämndernas yttranden framgår det att det redan idag pågår
arbete enligt motionens intentioner. För att skapa en samsyn i frågan och
optimera aktiviteter/insatser, ser kommunstyrelsens ledningskontor en
fördel i att genomföra en utredning enligt motionärens yrkande. Utifrån
detta föreslår kommunstyrelsens ledningskontor att motionen bifalles och
att kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och föreningsnämnden och
folkhälsonämnden utreda möjligheterna att införa generationsbryggor
mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att utredningen presenteras
för kommunfullmäktige under våren 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 24 juni 2019
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 15 maj 2019 § 77
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2019
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 13 maj 2019 §
51
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2019
Protokollsutdrag från kultur- och föreningsnämnden den 8 maj 2019 § 51
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2019
Protokollsutdrag från socialnämnden den 6 maj 2019 § 64
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-08-27

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2019
Motion om att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
socialnämnden i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, kulturoch föreningsnämnden och folkhälsonämnden att utreda möjligheterna att
införa generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden,
föreningar och skolor.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utredningen
presenteras för kommunfullmäktige under våren 2020.
Yrkanden
Patrik Nyström (SD) yrkade bifall till kommunstyrelsens ledningskontors
förslag.
Daniel Ekelund (MP), Maria Nyberg (V) och Liselotte Eriksson (S)
yrkade avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställde kommunstyrelsens ledningskontor förslag mot Daniel
Ekelunds (MP) m.fl. yrkande om avslag av motionen under proposition.
Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade enligt
kommunstyrelsens ledningskontors förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
socialnämnden i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, kulturoch föreningsnämnden och folkhälsonämnden att utreda möjligheterna att
införa generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden,
föreningar och skolor.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utredningen
presenteras för kommunfullmäktige under våren 2020.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-08-27

Reservationer
Liselotte Eriksson (S), Ida Edström (S), Yvonne Nilsson (S), Tomas
Bergqvist (S), Maria Nyberg (V) och Daniel Ekelund (MP) reserverade
sig mot beslutet.

Expedieras till
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Folkhälsoförvaltningen
Kultur- och föreningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-06-24
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Kommunstyrelsens ledningskontor
Handläggare

Sandra Karlsson

Svar på motion om att utreda möjligheten att införa
generationsbryggor mellan barn och äldre
Sammanfattning
Marcus Andersson (SD) har inkommit med en motion som väcktes i
kommunfullmäktige den 11 december 2018 § 218.
Motionen innehåller ett förslag om att Karlskoga kommun ska utreda
möjligheten att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor.
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och
föreningsnämnden och folkhälsonämnden har alla yttrat sig över
motionen. Socialnämnden och kultur- och föreningsnämnden föreslår att
motionen ska bifallas. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att
motionen är besvarad medan folkhälsonämnden föreslår att motionen inte
ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Utifrån att nämndernas yttranden framgår det att det redan idag pågår
arbete enligt motionens intentioner. För att skapa en samsyn i frågan och
optimera aktiviteter/insatser, ser kommunstyrelsens ledningskontor en
fördel i att genomföra en utredning enligt motionärens yrkande. Utifrån
detta föreslår kommunstyrelsens ledningskontor att motionen bifalles och
att kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och föreningsnämnden och
folkhälsonämnden utreda möjligheterna att införa generationsbryggor
mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att utredningen presenteras
för kommunfullmäktige under våren 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 24 juni 2019
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 15 maj 2019 § 77
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2019
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 13 maj 2019 §
51
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2019
Protokollsutdrag från kultur- och föreningsnämnden den 8 maj 2019 § 51
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2019
Protokollsutdrag från socialnämnden den 6 maj 2019 § 64
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2019
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Motion om att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor
Bakgrund
Marcus Andersson (SD) har inkommit med en motion om att utreda
möjligheten att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor. Marcus Andersson (SD) skriver
bland annat i sin motion att personer som bott i Karlskoga kommun
sedan de var små ofta har kunskaper, anekdoter och berättelser om
bygden som är svåra att hitta i läroböcker eller på internet. Vidare skriver
Marcus Andersson (SD) i sin motion att dessa berättelser utgör en viktig
del i den lokala och svenska kulturen och historien.
Socialnämnden ställer sig positiva till motionen. Socialnämnden har
redan idag ett visst arbete enligt motionens intentioner, men menar
samtidigt att konceptet skulle kunna utvecklas. Socialnämnden anser att
ett arbete med generationsbrygga skulle kunna bidra till ökad meningsfull
vardag i linje med nämndens uppdrag. Vidare konstateras att uppdraget
skulle kunna inrymmas inom den nya rollen för aktivitetssamordnare på
vård- och omsorgsboende, vilket då inte skulle innebära någon
ekonomisk konsekvens för nämnden. Slutligen framför socialnämnden
att arbetet bör ske tillsammans med andra berörda förvaltningar.
Kultur- och föreningsnämnden bedriver ingen egen verksamhet gällande
generationsbryggor, men det pågår verksamhet via en förening (Rädda
Barnen) som har ekonomiskt stöd från kultur- och föreningsnämnden.
Föreningen bedriver både läshjälpsgrupper på lågstadiet som
läxhjälpsverksamhet på gymnasiet. Kultur- och föreningsnämnden
framför, i likhet med socialnämnden, att arbetet går i linje med nämndens
uppdrag och att arbetet bör ske tillsammans med andra berörda
förvaltningar.
Barn- och utbildningsnämnden instämmer med motionären och vikten av
att få till möten mellan generationer. Vidare ser man möjlighet att via
skolan ta till vara äldre kunskaper och kompetens och ser även möjlighet
för barn och ungdomar att ge tillbaka till de äldre vid besök och
gemensamma aktiviteter. Vidare konstaterar barn- och
utbildningsnämnden att förskolor och skolor redan idag bedriver vissa
exempel på aktiviteter enligt motionens intentioner. Barn- och
utbildningsförvaltningen anser att motionen är en del av skolans ordinarie
uppdrag och ska planeras på respektive förskola och skola utifrån
professionens prioriteringar.
Folkhälsonämnden hänvisar i sitt svar till det beslutade folkhälsopolitiska
programmet, där vikten av åldersintegrerade arenor lyfts fram. Vidare har
folkhälsonämnden ett uppdrag att under 2018-2019 ta fram en plan för ett
ungdomens-seniorernas hus, vilket då föreslås omfatta ålderintegrerande
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aktiviteter, uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen under hösten
2019.
Utifrån att nämndernas yttranden framgår det att det redan idag pågår
arbete enligt motionens intentioner. För att skapa en samsyn i frågan och
optimera aktiviteter/insatser, ser kommunstyrelsens ledningskontor en
fördel i att genomföra en utredning enligt motionärens yrkande. Utifrån
vad utredningen visar anpassas eventuella insatser utifrån lämplighet och
ekonomisk möjlighet.
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
socialnämnden i samverkan med barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och föreningsnämnden och folkhälsonämnden att utreda
möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre
via äldreboenden, föreningar och skolor.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
utredningen presenteras för kommunfullmäktige under våren
2020.

Sandra Karlsson
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och föreningsnämnden
Folkhälsonämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Folkhälsonämnden

2019-05-15

FHN § 77 Dnr 2019-00003
Motion om att införa en generationsbrygga mellan
barn och äldre via äldreboenden, föreningar och
skolor
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen att
införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden,
föreningar och skolor (Diarienr: KS 2018- 00530). Motionen är ställd av
Marcus Andersson, Sverigedemokraterna Karlskoga.
Utifrån de processer som redan är igång föreslår folkhälsonämnden att
motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2019.
Motion om att införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor. Marcus Andersson,
Sverigedemokraterna (Diarienr: KS 2018- 00530).
Folkhälsonämndens beslut
Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige besluta;
att mot bakgrund av det som redan planeras, ska motionen om att införa
en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar
och skolor, inte föranleda någon ytterligare åtgärd.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige Karlskoga

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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2019-04-10
FHN 2019-00003

Folkhälsoförvaltningen
Handläggare

Kristin Adamsson

Folkhälsonämnden

Yttrande angående motion om att införa en
generationsbrygga mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor
Sammanfattning
Folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen att
införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden,
föreningar och skolor (Diarienr: KS 2018- 00530). Motionen är ställd av
Marcus Andersson, Sverigedemokraterna Karlskoga.
Utifrån de processer som redan är igång föreslår folkhälsonämnden att
motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 10 april 2019.
Motion om att införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor. Marcus Andersson,
Sverigedemokraterna (Diarienr: KS 2018- 00530).
Bakgrund
Motionären föreslår kommunfullmäktige att utreda möjligheterna att
införa generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden,
föreningar och skolor. Folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig
(Diarienr: KS 2018- 00530). Motionen är ställd av Marcus Andersson,
Sverigedemokraterna Karlskoga.
Beskrivning av förslag
Motionen förespråkar att skapa integration över åldersgränser i
Karlskoga, för att på så sätt bevara det kulturarv som den äldre
generationen besitter.
Folkhälsonämnden har ombetts att svara på motionen då nämnden har
ansvar för kommunens folkhälso- och barnkonventionsfrågor.
Kommunfullmäktige har i och med beslut om folkhälsopolitiskt program,
som folkhälsonämnden administrerar, beslutat att det är viktigt att ha
åldersintegrerade arenor. Det är ett av målen för att öka delaktighet och
inflytande i samhället. Folkhälsonämnden har under 2018-2019 ett
uppdrag att ta fram en plan för ett ungdoms- seniorernas hus. Där finns
förslag på åldersintegrerande aktiviteter där unga och äldre möts i både
gemensamma aktiviteter och i aktiviteter som bygger på ett
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kunskapsutbyte. Uppdraget är beslutat av kommunstyrelsen och sträcker
sig mellan 2018-2019 (Diarienr. FHN 2017.0133). Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen hösten 2019.
Ur ett folkhälsoperspektiv finns många fördelar med att skapa gemenskap
mellan olika åldrar. Att mötas mellan olika åldrar leder både till
erfarenhetsutbyte samt förståelse för varandra vilket i sin tur även skapar
en trygghetskänsla.
Det är viktigt att se vinster med åldersintegrering från båda håll så att
både äldre och yngre känner meningsfullhet. Genom att skapa fler
aktiviter där både äldre och yngre känner att de får dela med sig av
kunskap och intressen ökar både meningsfullheten och engagemanget.
Överväganden
I elevhälsoundersökningen ELSA redovisas statistik som visar hur stor
andel av eleverna som har någon vuxen att prata med. I förskoleklass och
i årskurs fyra är procentdelen hög (89 respektive 82 %) på hur många
som känner att de har en vuxen att pratat med. I årskurs sju och första
året på gymnasiet är procentdel lägre (79 respektive 75 %) bland de som
har någon att prata med. De barn som är födda utanför Sverige anger i
högre grad att de inte har någon vuxen att prata med. Utifrån statistiken
är det viktigt med åldersintegrerande aktiviteter för framförallt
ungdomar. Det innebär inte att det är oviktigt för yngre barn utan
aktiviteterna kan hålla i och ändras över tid.
Konsekvenser
Sociala/kulturella konsekvenser
Social gemenskap och meningsfullhet är två viktiga faktorer för ett
hälsosamt åldrande. Genom en god samvaro och känsla av
meningsfullhet ökar nöjdheten med livet samt att det även ger kroppsliga
resultat genom stärkt immunförsvar samt att blodtryck och puls sjunker.
Genom att hitta arenor och aktiviteter som bygger på socialt- och
kunskapsutbyte kan det att på sikt ge positiva effekter på både äldre och
yngres upplevda hälsa.
Ekologiska konsekvenser
Ingen ekologisk konsekvens finns.
Ekonomiska konsekvenser
Att skapa nya arenor eller mötesplatser kan leda till en ökad kostnad,
beroende på vilken aktivitet som avses.

Tjänsteskrivelse

3(3)

FHN 2019-00003

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut
Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige besluta;
att mot bakgrund av det som redan planeras, ska motionen om att införa en
generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och
skolor, inte föranleda någon ytterligare åtgärd.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige Karlskoga

Ulrika Lundgren
Förvaltningschef

Kristin Adamsson
Folkhälsoutvecklare

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-05-13

Barn- och utbildningsnämnden

§ 51

Dnr 2019-00048

Yttrande - Motion om att införa en generationsbrygga
mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar
och skolor
Sammanfattning av ärendet
En motion av Marcus Andersson (SD) föreslår att Karlskoga kommun
ska utreda möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och
äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.
Skolförvaltningen anser att genom förskolans och skolans ordinarie
uppdrag att motionen är besvarad och mot bakgrund av det som redan
planeras/genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2019
Motion Marcus Andersson (SD) från 26 november 2018
Skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen, mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.
Yrkanden
Marcus Andersson (SD) yrkade bifall till motionen.
Maria Karlsson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställde Marcus Anderssons (SD) yrkande mot förvaltningens
förslag under proposition och fann att nämnden biföll skolförvaltningens
förslag till beslut.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen, mot bakgrund av det som redan
planeras/genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Reservationer
Marcus Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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Bam- och utbildningsnämnden

....... ".....

Svar på motion om att införa en generationsbrygga
mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar
och skolor
Sammanfattning
En motion av Marcus Andersson (SD) föreslår att Karlskoga kommun
ska utreda möjligheterna att infOra generationsbryggor mellan barn och
äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.
Skolförvaltningen anser att genom förskolans och skolans ordinarie
uppdrag att motionen är besvarad och mot bakgrund av det som redan
planeras/genomfarts, inte ska fOranieda någon ytterligare åtgärd.

Beslutsunderlag
SkolfOrvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2019
Motion Marcus Andersson (SD) från 26 november 2018
Bakgrund
I motionen lyfter Marcus Andersson (SD) upp att personer som bott
länge i Karlskoga ofta har kunskaper om bygden som är svåra att hitta i
böcker men ändå utgör en viktig del av den lokala och svenska kulturen.
Han beskriver hur äldre tycker om att berätta dessa historier och att barn
tycker om att lyssna på sagor och berättelser. Utifrån detta kan det vara
idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan kommunens barn och
äldre. Ett exempel på en sådan generations brygga är
klassmorfarsystemet.
Bakgrund till svar på motionen
Skolförvaltningen håller med motionären om vikten av att få till möten
mellan generationer och detta speciellt för de barn som inte har
möjligheten att få till denna kontakt inom sin egen familj eller släkt.
Skolan kan på många sätt ta till vara äldres kunskaper och kompetens t ex
högläsning inom vårt språkutvecklingsarbete, inom moment i ämnet
historia, visa hantverksyrken mm. Barn och ungdomar kan också ge
mycket tillbaka till de äldre vid besök och gemensamma aktiviteter.
Förskolor och skolor bedriver idag exempel på sådana här aktiviteter och
det här kan väl kopplas ihop med skolans och förskolans mål och
läroplan.
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På vilket sätt, när och med vilka metoder förskolan och skolan ska nå de
statliga målen i lag och förordning måste den kommunala huvudmannen
lämna till de professionella. Lärare och förskollärare har ansvar att på
bästa sätt planera för barn och elevers lärande, för att de ska nå uppsatta
mål.
Skolförvaltningen tar med motionärens förslag på inslag i undervisningen
och kommer att sprida motionens intentioner till skolförvaltningens
verksamheter. Eventuell samordning av insatser inom detta område
lämnas tillledningsgruppema inom förskolan och skolan för vidare
hantering. Skolförvaltningen anser att genom förskolans och skolans
ordinarie uppdrag att motionen är besvarad och mot bakgrund av det som
redan planeras/genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Överväganden
Skolförvaltningen anser att motionen är en del av skolans ordinarie
uppdrag och ska planeras på respektive förskola och skola utifrån
professionens prioriteringar.
Konsekvenser

Sociala/kulturella konsekvenser
Att träffas över generationer är viktigt för att hålla ihop ett samhälle och
för att överföra kunskap och värderingar.
Ekologiska konsekvenser
Inga direkta ekologiska konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser
Inga direkta ekonomiska konsekvenser.
Skolförvaltningens förslag till beslut
Bam- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen, mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.

Jan Strid
Skolchef

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2019-05-08

Kultur- och föreningsnämnden

§ 51

Dnr 2019-00043

Motion om att införa en generationsbrygga mellan
barn och äldre via äldreboenden, föreningar och
skolor
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över en
motion från Marcus Andersson (SD) från den 26 november 2018 om att
utreda möjligheterna att införa en generationsbrygga mellan barn och
äldre via äldreboenden, föreningar och skolor. Motionären påpekar att
personer som bott i kommunen sedan de var små ofta har kunskaper,
anekdoter och berättelser om bygden som är svåra att hitta i läroböcker
eller på internet. Det skulle därav vara idealiskt med så kallade
generationsbryggor mellan kommunens barn och äldre.
Förvaltningen driver ingen egen verksamhet gällande generationsbrygga,
men det finns en pågående verksamhet via en förening, Rädda Barnen.
Föreningen har under många år bedrivit läshjälpsgrupper på lågstadieskolorna i Karlskoga. Till största delen består läshjälpsgruppen av
pensionärer. Verksamheten är omtyckt av både barn och lärare. Det är
inte alla barn som har närhet till äldre, kanske finns inte exempelvis
mormor, farfar på nära håll och via denna verksamhet så har man byggt
upp en generationsbrygga mellan barn och äldre. Föreningen bedriver
också läxhjälpsverksamhet på Möckelngymnasiet där de hjälper
flyktingbarnen med deras studier.
Det görs säkerligen många aktiviteter redan i kommunen och någon form
av att vidareutveckla konceptet tillsammans med övriga förvaltningar
vore ett positivt arbete sett över tid.
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
bifalla motionen med hänvisning till att det behöver ske tillsammans med
andra förvaltningar och med ett tydligt uppdrag.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltingens tjänsteskrivelse den 24 april 2019
Motion den 26 november 2018 att utreda möjligheterna att inför en
generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboende, föreningar och
skolor.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Kultur- och föreningsnämnden

2019-05-08

Kultur-och föreningsförvaltningens förslag
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen med hänvisning till att det behöver ske tillsammans med andra
förvaltningar och med ett tydligt uppdrag.
Yrkande
Siv Björck Kjellgren (S) yrkade att bifall till motionen och att beslutet
förtydligas enligt följande; kultur- och föreningsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till att
utredningen behöver ske tillsammans med berörda förvaltningar och med
ett tydligt uppdrag.
Beslutsgång
Ordförande ställde förvaltningens förlag och Siv Björk Kjellgrens (S)
förslag mot varandra och fann att nämnden biföll Siv Björk Kjellgrens
(S) förslag.
Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen med hänvisning till att utredningen behöver ske tillsammans
med berörda förvaltningar och med ett tydligt uppdrag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Folkhälsonämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-04-24

1(3)
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Kultur- och föreningsförvaltningen
Handläggare

Maria Motin

Svar på motion om att införa en generationsbrygga
mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar
och skolor
Sammanfattning
Kultur- och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över en
motion från Marcus Andersson (SD) från den 26 november 2018 om att
utreda möjligheterna att införa en generationsbrygga mellan barn och äldre
via äldreboenden, föreningar och skolor. Motionären påpekar att personer
som bott i kommunen sedan de var små ofta har kunskaper, anekdoter och
berättelser om bygden som är svåra att hitta i läroböcker eller på internet.
Det skulle därav vara idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan
kommunens barn och äldre.
Förvaltningen driver ingen egen verksamhet gällande generationsbrygga,
men det finns en pågående verksamhet via en förening, Rädda Barnen.
Föreningen har under många år bedrivit läshjälpsgrupper på lågstadieskolorna i Karlskoga. Till största delen består läshjälpsgruppen av
pensionärer. Verksamheten är omtyckt av både barn och lärare. Det är inte
alla barn som har närhet till äldre, kanske finns inte exempelvis mormor,
farfar på nära håll och via denna verksamhet så har man byggt upp en
generationsbrygga mellan barn och äldre. Föreningen bedriver också
läxhjälpsverksamhet på Möckelngymnasiet där de hjälper flyktingbarnen
med deras studier.
Det görs säkerligen många aktiviteter redan i kommunen och någon form av
att vidareutveckla konceptet tillsammans med övriga förvaltningar vore ett
positivt arbete sett över tid.

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
bifalla motionen med hänvisning till att det behöver ske tillsammans med
andra förvaltningar och med ett tydligt uppdrag.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltingens tjänsteskrivelse den 24 april 2019
Motion den 26 november 2018 att utreda möjligheterna att inför en
generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboende, föreningar och
skolor.

Tjänsteskrivelse
2019-04-24

2(3)
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Bakgrund
Beskrivning av förslaget hänvisar till att införa en generationsbrygga mellan
barn och äldre via bland annat äldreboende. I motionen motiveras förslaget
genom att det skulle vara uppskattat och ett vinnande koncept. Detta genom
att personer som bott i Karlskoga kommun sedan de var små ofta han
kunskaper, anekdoter och berättelser om bygden, som är svåra att hitta i
läroböcker och på internet. Dessa berättelser beskrivs utgöra en viktig del i
den lokala och svenska kulturen samt historien. Att bevara de äldres
kunskaper och berättelser beskrivs i motionen att vara av största vikt till att
man vill ha en historisk förankring i kommunen. I motionen hänvisas till en
fördel med samarbete mellan skolor, äldreboenden och föreningar.
Förvaltningen driver ingen egen verksamhet gällande generationsbrygga,
men det finns en pågående verksamhet via en förening, Rädda Barnen.
Föreningen har under många år bedrivit läshjälpsgrupper på lågstadieskolorna i Karlskoga. Till största delen består läshjälpsgruppen av
pensionärer. Verksamheten är omtyckt av både barn och lärare. Det är inte
alla barn som har närhet till äldre, kanske finns inte exempelvis mormor,
farfar på nära håll och via denna verksamhet så har man byggt upp en
generationsbrygga mellan barn och äldre. Föreningen bedriver också
läxhjälpsverksamhet på Möckelngymnasiet där de hjälper flyktingbarnen
med deras studier.
Det görs säkerligen många aktiviteter redan i kommunen och någon form av
att vidareutveckla konceptet tillsammans med övriga förvaltningar vore ett
positivt arbete sett över tid.
Ett arbete med en generationsbrygga skulle kunna bidra till ökad
meningsfull vardag och går helt i linje med vårt uppdrag.

Konsekvenser
Sociala/kulturella konsekvenser
Att stärka möjligheten till att öka ett meningsfullt innehåll i livet för våra
äldre är positivt. Ur ett socialt och kulturellt perspektiv skulle en
generationsbrygga sannolikt ha en positiv inverkan på äldres hälsa och
trygghet.
Ekologiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekologiska konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser
Föreningslivet har en betydande roll i samhället. Föreningen Rädda Barnen
har ett ekonomiskt stöd från Kultur- och föreningsnämnden, vilket underlättar inför planering av olika verksamheter som föreningen ansvarar för.

Tjänsteskrivelse
2019-04-24
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Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen med hänvisning till att det behöver ske tillsammans med andra
förvaltningar och med ett tydligt uppdrag.

Maria Motin
Tf förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Folkhälsonämnden

Sammanträdesprotokoll

1(1)

Sammanträdesdatum

2019-05-06

Socialnämnden

§ 64

SN 2019-00030

Yttrande över motion om att införa en
generationsbrygga mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor
Sammanfattning av ärendet
Marcus Andersson (SD) har den 26 november 2018 inkommit med en
motion till fullmäktige i Karlskoga om att utreda möjligheterna att införa
en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar
och skolor. Motionären påpekar att personer som bott i kommunen sedan
de var små ofta har kunskaper, anekdoter och berättelser om bygden som
är svåra att hitta i läroböcker eller på internet. Det skulle därav vara
idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan kommunens barn och
äldre.
Som beskrivning av pågående arbete så sker detta till viss del redan idag.
På två av vård- och omsorgsboenden finns ett samarbete med förskolan
där kontinuerliga besök sker på boendet. Från 1 februari i år finns en
anställd aktivitetssamordnare för hela området för vård- och
omsorgsboendena. Att ge oss uppdrag att vidareutveckla konceptet
tillsammans med andra förvaltningar vore ett positivt arbete sett över tid.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2019
Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att inför en
generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboende, föreningar och
skolor. KS 2018-00530
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen med hänvisning till att det behöver ske tillsammans med andra
förvaltningar och med ett tydligt uppdrag.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-03-18
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Socialförvaltningen
Handläggare

Maria Malmsten

Socialnämnden

Yttrande över motion om att införa en
generationsbrygga mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor
Sammanfattning
Marcus Andersson (SD) har den 26 november 2018 inkommit med en
motion till fullmäktige i Karlskoga om att utreda möjligheterna att införa
en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar
och skolor. Motionären påpekar att personer som bott i kommunen sedan
de var små ofta har kunskaper, anekdoter och berättelser om bygden som
är svåra att hitta i läroböcker eller på internet. Det skulle därav vara
idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan kommunens barn och
äldre.
Som beskrivning av pågående arbete så sker detta till viss del redan idag.
På två av vård- och omsorgsboenden finns ett samarbete med förskolan
där kontinuerliga besök sker på boendet. Från 1 februari i år finns en
anställd aktivitetssamordnare för hela området för vård- och
omsorgsboendena. Att ge oss uppdrag att vidareutveckla konceptet
tillsammans med andra förvaltningar vore ett positivt arbete sett över tid.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2019
Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att inför en
generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboende, föreningar och
skolor. KS 2018-00530
Bakgrund
Beskrivning av förslaget hänvisar till att införa en generationsbrygga
mellan barn och äldre via bland annat äldreboende. I motionen motiveras
förslaget genom att det skulle vara uppskattat och ett vinnande koncept.
Detta genom att personer som bott i Karlskoga kommun sedan de var
små ofta han kunskaper, anekdoter och berättelser om bygden, som är
svåra att hitta i läroböcker och på internet. Dessa berättelser beskrivs
utgöra en viktig del i den lokala och svenska kulturen samt historien. Att
bevara de äldres kunskaper och berättelser beskrivs i motionen att vara av
största vikt till att man vill ha en historisk förankring i kommunen. I
motionen hänvisas till en fördel med samarbete mellan skolor,
äldreboenden och föreningar. Exempel ges om PRO som förening.

Tjänsteskrivelse
2019-03-18

2(2)
SN 2019-00030

Som beskrivning av pågående arbete så sker en sådan verksamhet till viss
del redan idag. På två av vård- och omsorgsboenden finns ett samarbete
med förskolan där kontinuerliga besök sker på boendet. Dessa samordnas
av vår aktivitetssamordnare. Detta koncept skulle absolut kunna
utvecklas till något liknande en generationsbrygga. Samverkan sker även
mellan vård- och omsorgsboenden och flertal föreningar. Från 1 februari
i år finns en anställd aktivitetssamordnare för hela området för vård- och
omsorgsboendena. Att ge oss uppdrag att vidareutveckla konceptet
tillsammans med andra förvaltningar vore ett positivt arbete sett över tid.
Ett arbete med en generationsbrygga skulle kunna bidra till ökad
meningsfull vardag och går helt i linje med vårt uppdrag.
Konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser
Angående förslag till att införa en generationsbrygga har överväganden
gjorts utifrån socialförvaltningens ekonomiska situation. Insatsen skulle
kunna inrymmas inom uppdraget för ny rollen aktivitetssamordnare på
vård- och omsorgsboende och resulterar då inte i en ekonomisk
konsekvens.
Sociala/kulturella konsekvenser
Att stärka möjligheten till att öka ett meningsfullt innehåll i livet för våra
äldre är positivt. Ur ett socialt och kulturellt perspektiv skulle en
generationsbrygga sannolikt ha en positiv inverkan på äldres hälsa och
trygghet.
Ekologiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekologiska konsekvenser.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med
hänvisning till att det behöver ske tillsammans med andra förvaltningar
och med ett tydligt uppdrag.

Helén Willyams
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och föreningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Folkhälsonämnden
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Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att införa en
generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.
Personer som bott i Karlskoga kommun sedan de var små har ofta kunskaper, anekdoter och
berättelser om bygden, som är svåra att hitta i läroböcker eller på internet. Dessa berättelser
utgör en viktig del i den lokala och svenska kulturen samt historien. Att bevara de äldres
kunskaper och berättelser är av största vikt om man vill ha en historisk förankring i
kommunen. Barn tycker om att lyssna på sagor och berättelser och äldre tycker om att
berätta sådana. Därför är det idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan
kommunens barn och äldre.
Ett liknande exempel på generationsbryggor är klassmorfar-systemet, vilket generellt sett är
uppskattat bland barn och äldre, varför generationsbryggor torde vara ett vinnande koncept.
Genom samarbete mellan kommunens skolor, äldreboenden samt föreningar som
exempelvis PRO, kan detta genomföras.

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att:
-Utreda möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via
äldreboenden, föreningar och skolor.

