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Medborgarförslag gällande specialöppettider för
pensionärer på Forsgrénska badet
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar önskemålet om att badet ska
vara öppet några timmar i veckan enbart för personer som är
över 65 år till idrottsförvaltningen för vidare hantering.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att Forsgrénska badet ska vara öppet några timmar i veckan enbart
för personer som är över 65 år.
Eftersom ansvaret för stadens simhallar ligger hos
idrottsförvaltningen överlämnar förvaltningen frågan om öppettider
på Forsgrénska badet dit.
Förvaltningen vill passa på att informera om att det inom
Södermalms stadsdelsområde finns ett flertal träffpunkter och
mötesplatser med olika aktiviteter för äldre och anhöriga.
Förvaltningen har även påbörjat planeringen att sätta upp
utegymsredskap som är anpassade för äldres behov, i
Älvsborgsparken.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att Forsgrénska badet ska vara öppet några timmar i veckan enbart
för personer som är över 65 år. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 27 augusti att ge förvaltningen i uppdrag
att bereda medborgarförslaget.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab och kansli i
samverkan med äldreomsorgsavdelningen och
stadsmiljöavdelningen. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 16 november och i
rådet för funktionshindersfrågor den 17 november.
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Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att det inte känns lika bekvämt att
simma och bada ihop med andra när man blir äldre. Förslaget är att
badet ska vara öppet några timmar/förmiddagar/eftermiddagar i
veckan enbart för personer som är över 65 år.
Synpunkter och förslag
Eftersom ansvaret för stadens simhallar ligger hos
idrottsförvaltningen överlämnar förvaltningen frågan om öppettider
på Forsgrénska badet dit.
Förvaltningen vill passa på att informera om att det inom
Södermalms stadsdelsområde finns ett flertal träffpunkter och
mötesplatser med olika aktiviteter för äldre och anhöriga. Tre av
träffpunkterna drivs i egen regi av förebyggande enheten,
Nytorgsträffens senior- och anhörigcenter, Tanto aktivitetscenter
och Lusthuset vid Hornstulls servicehus. Utöver dessa finns
Kanelbullens it-café, Tanto seniorlokus, Tellus fritidscenter och
Viljan. Aktiviteter som erbjuds kan vara gympa, stavgång,
senioryoga, cirkelträning, fikaträffar, lunch, musik och utflykter.
Aktiviteterna är kostnadsfria men är det lunch eller fika tas en
kostnad ut för detta.
Länk till Södermalms träffpunkter och mötesplatser.
Alla träffpunkter och mötesplatser på Södermalm
Förvaltningen har även påbörjat planeringen att sätta upp
utegymsredskap som är anpassade för äldres behov, i
Älvsborgsparken. Älvsborgsparken ligger nära Skanstull.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilagor
Medborgarförslaget.
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