Motion om kommunal hjälp till återvandring
I dagarna har det förts många diskussioner om den påstått tilltagande segregationen i kommunen.
Det har tagits fram en rapport om hur segregationen ser ut i Tierps kommun, Upsala Nya Tidning har
skrivit om rapporten i flera artiklar och flera ledande politiker har uttalat sig i ämnet. Bland förslagen
på lösningar har har man sett exempelvis förändring av skolornas upptagningsområden eller till och
med nedläggning av skolor. Båda åtgärderna är högst tveksamma, men ett verktyg har ännu inte
berörts: återvandring.
Kommunalt stöd till återvandring är ingen ny idé. Både Göteborg och Stockholm hade under
milleniets första år särskilda enheter som på olika sätt försökte främja möjligheterna till återvandring
av olika etniska minoriteter.
I praktiken innebar de projekten att man gav individuellt stöd till enskilda som ville återvandra och
därutöver bedrev uppsökande arbete bland invandrar- och hjälporganisationer för att hitta
eventuellt intresserade. Man producerade handledningar till kommunala tjänstemän så att de kunde
underlätta återvandring, och byggde upp förutsättningar för återintegrering på plats i hemländerna.
Projekten finansierades av kommunen, EU och Migrationsverket.
Det här var heller inte särskilt radikala förslag utan verksamheten omfamnades av den borgerliga
regeringen. Exempelvis besöktes Stockholmskontoret 2008 av migrationsminister Tobias Billström
(M) som kallade det för "en angelägen och viktig verksamhet.” Stockholm var inte ensamt om aktiva
återvandringsinsatser utan flera kommuner arbetade på olika sätt med detta.
Idag har Stockholm och Göteborg beklagligt nog lagt ner dessa verksamheter. Sverigedemokraterna
har föreslagit att den ska återupptas inte enbart i dessa städer utan även i kommuner nära Tierp - i
såväl Gävle som Uppsala har det förslaget lagts fram. Återvandring är, med andra ord, ett väl
beprövat politiskt instrument som har använts på flera håll i Sverige.
Om Tierps kommun menar allvar med att bekämpa segregation så kan lösningen inte enbart vara att
flytta runt elever och försöka bryta upp bostadsområden. Man måste också försöka minska
problematiken genom att stimulera återvandring.
Jag yrkar därför
att

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättandet av en återvandringsenhet i
Tierps kommun.

Motion
4 åringarna på äldreboendet
Just nu är vi alla svältfödda på social stimulans, men extra illa är det för de äldre som bor på
särskilda boenden där det varit besöksförbud under stora delar av pandemin.
Under föregående år visade TV4 tv-programmet ”4-åringarna på äldreboendet”. Vi fick följa
ett härligt gäng 4-åringar som regelbundet hälsade på äldre som bodde på ett särskilt boende.
Det gick inte att undgå att bli berörd av glädjen som spreds mellan de olika generationerna.
Jag tror att vi var många som blev rörda till tårar hemma i tv-soffan.
Glädjen som spreds var fantastisk, men det gav dessutom friskare, piggare och lyckligare
äldre. Allt detta finns dokumenterat i det forskningsprojekt som programmet egentligen var. I
programmet följdes (övervakas) de äldres mående av Ingmar Skoog, som är både professor
och äldrepsykiater, och Anna Ekdahl, docent och överläkare i geriatrik. De uttrycker till
tidningen Senioren, publicerat 2020-09-16, att förbättringarna för de äldre var sensationellt
goda. I ett citat till Senioren säger Ingmar Skoog ”Många äldre är sämre än vad de behöver
vara. Barn ser inte de äldre som sköra äldre, de ser dem som människor. Barnen får kompisar
att leka med och det är inte bara de äldre som utvecklas, även barnen lär sig att ta ansvar. De
äldre växer också när de känner sig behövda, när de får hjälpa barnen med sin kunskap.
Samspelet är helt otroligt samtidigt som de äldres funktionsförmåga blir så mycket bättre.”
Nu har äntligen de äldre på våra boenden fått sin vaccination och vi börjar äntligen se ljuset i
pandemintunneln. Vi behöver möta behovet av stimulans i kölvattnet av pandemin, men också
för framtiden. Samhället är på väg att öppna upp och vi behöver stå redo för när det ur
smittosynpunkt finns möjlighet att ses över generationsgränserna.
Barnen får kompisar, vidgar sina vyer och lär sig att ta ansvar samtidigt som de äldre får
känna sig behövda och upplever ett förhöjt människovärde. Det innebär fantastiska mervärden
för verksamheterna, men framförallt för individerna.
Vi har två riktiga guldlägen för att testa konceptet med förskolebarn som hälsar på i våra
äldreboenden. Vallskoga förskola har idag tillfälliga lokaler på Åskarbygårdens tomt och
Gullvivans förskola i Karlholm ligger granne med kommunens största äldreboende
Wesslandia.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Socialdemokrater
Att ett försök genomförs, när det kan göras smittsäkert ur pandemisynpunkt, där de äldre
barnen på förskolorna Gullvivan i Karlholm och Vallskoga i Tierp regelbundet besöker
äldreboendena Wesslandia respektive Åskarbygården.
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