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Motion SD om att införa kostnadsfria
simhallsbesök för personer äldre än 75 år
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av motion från Peter Wallmark,
Sverigedemokraterna, om att införa kostnadsfria simhallsbesök för
personer äldre än 75 år.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Wallmark,
Sverigedemokraterna, att Stockholms stad ska införa kostnadsfria
simhallsbesök för personer äldre än 75 år som är skrivna i
Stockholms stad. Motionären menar att trösklarna för att de äldre
ska ägna sig åt motion kan sänkas på det sättet.
I Farsta genomförs idag en mängd hälsofrämjande aktiviteter för
seniorer, både genom vår egen verksamhet och i samarbete med
idrottsförvaltningen. Förvaltningen bedömer att det är
förhållandevis billigt för äldre med simhallsbesök i jämförelse med
andra friskvårdsaktiviteter. Förvaltningen kan inte i övrigt ta
ställning till de ekonomiska konsekvenserna av motionens förslag.
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Wallmark,
Sverigedemokraterna, att Stockholms stad ska införa kostnadsfria
simhallsbesök för personer äldre än 75 år.
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Kommunstyrelsen har remitterat motionen till ett antal instanser,
bland annat Farsta stadsdelsnämnd, för yttrande senast den 30
augusti 2020.
Motionen i sammanfattning
Motionären menar att en viktig del i Stockholms stads arbete för att
garantera en god hälsa för äldre är att trösklarna för att de äldre ska
ägna sig åt motion sänks. En aktiv livsstil leder till en bättre hälsa,
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ökat välmående och att trycket på den gemensamma välfärden
minskar.
Peter Wallmark ser därför införandet av avgiftsfria simhallsbesök
för äldre som en av flera åtgärder för att sänka trösklarna för en
aktiv livsstil även i högre åldrar. Han föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att personer skrivna i Stockholms stad
äldre än 75 år ska erhålla kostnadsfritt inträde till stadens simhallar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Farsta stadsdelsnämnd har sedan 2011, utifrån ett uppdrag från
kommunfullmäktige, profilerat sig när det gäller idrott och hälsa.
Under åren har en mängd olika aktiviteter och arrangemang vuxit
fram, Farsta Sportscamp, Seniorspelen, Full Fart Farsta, öppna
idrottshallar för spontanidrott, välbesökta lovaktiviteter,
rörelsefestival och mycket mer. För att genomföra alla dessa
aktiviteter och arrangemang har förvaltningen ett stort samarbete
med lokalt föreningsliv, civilsamhälle och idrottsförvaltningen.
I Farsta finns öppen seniorverksamhet på Tuben och på Mötesplats
Fagersjö, som samlar många seniorer. Verksamheten är mycket
uppskattad och omfattande med aktiviteter som allsång, utflykter,
senior power, chi gong, bordtennis och gympa.
I Farsta finns även en simhall, Farsta sim- och idrottshall, som
förvaltas av idrottsnämnden. Anläggningen används flitigt.
Stadsdelsförvaltningen samarbetar ofta med Farstahallen om
idrottsaktiviteter för barn och unga, men även för äldre, till exempel
Seniorspelen.
Simhallen besöks idag av många äldre och det är svårt att bedöma
om gratis simhallsbesök för seniorer över 75 år skulle öka antalet
besök av äldre nämnvärt. Ett rabattkort för 10 besök kostar 370
kronor, det vill säga 37 kronor för ett besök, och ett årskort kostar 1
600 kronor vilket blir 133 kronor i månaden.
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Vi bedömer att det idag är förhållandevis billigt även för äldre med
simhallsbesök, i jämförelse med andra friskvårdsaktiviteter på gym
och liknande. Vi kan inte ta ställning i övrigt till de ekonomiska
konsekvenserna av motionens förslag.

Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2020/169
Sida 3 (3)

Motionären beskriver att en aktiv livsstil leder till en bättre hälsa
med färre sjukdomar och ökat välmående. Förvaltningen delar den
bedömningen. I Farsta arbetar vi aktivt utifrån detta antagande och
gör idag mycket för målgruppen.
Vi vill också kunna samarbeta mer med idrottsförvaltningen om
aktiviteter för de äldre. Bland annat var Seniorspelen ett lyckat
arrangemang som vi vill utveckla vidare och bygga ut med fler
aktiviteter.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilaga
Motion från Peter Wallmark (SD) om att införa kostnadsfria
simhallsbesök för personer äldre än 75 år
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