Till Mörbylånga kommunfullmäktige

Motion angående kultursatsningar för äldre

De nya nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009. Målen är
nationella och ska styra den statliga kulturpolitiken men ska även kunna vägleda
kulturpolitiken i kommuner och landsting.
Nationella kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
•främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,
•främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
•främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
•främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
•särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Ovanstående målsättning kan jämföras med Socialtjänstlagens §19:
”Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt
och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.”
Vi anser att äldre och sjuka människor skall ha samma möjlighet som andra att ta del av det
kulturella utbudet som finns. Samtidigt vet vi att de flesta äldre har en kort skolgång och
flera undersökningar har visat på sambandet att bristfällig utbildning hindrar människor från
att delta i olika kulturaktiviteter.
Vi är naturligtvis inte ute efter att skapa en särskild kultur för äldre. Kommunen har dock ett
särskilt ansvar för dem som inte kan ta för sig och som inte kan ta sig till det som finns ute i
samhället. Alla ska kunna få kulturell stimulans och meningsfull gemenskap av god kvalitet.

Personal inom äldre- och handikappomsorgen är redan idag kunniga på många områden,
något av ”tusenkonstnärer”, men vi skulle vilja vidga deras verksamhet till ytterligare ett
område nämligen kulturens. Vi föreslår därför att personalen i den sociala hemtjänsten ges
fortbildning om vad kultur kan vara och vilka former kultur kan ta sig. En utbildning för att
lära känna de villkor och förutsättningar som ger pensionärer möjlighet att leva ett aktivt
och meningsfullt liv tillsammans med andra. Personalen ska kunna ge pensionärerna
stimulans till att tillgodogöra sig det kulturutbud som finns i kommunen. I kommunen finns
gott om kulturutövare som skulle kunna vara resurser i ett sådant arbete.
Bildningsförbunden och pensionärsorganisationerna kan vara samarbetspartner med
kommunen.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår fullmäktige besluta
att ge kultur- och socialförvaltningen i uppdrag att utveckla samarbetet om
kultursatsningar för äldre
att socialförvaltningen ges möjlighet att fortbilda sin personal för dessa nya uppgifter.
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