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Motion angående införande av fri entré för pensionärer på Nolhaga
simhall - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) lämnar en motion om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga
Parkbad med följande innehåll:
231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt Pensionsmyndigheten.
Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för att ligga i riskzon för
fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på Sveriges
stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och längre liv.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att
pensionärer avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår
gemensamma simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad bör
bli en viktig del i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en kommun som
redan har infört fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till 14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor.
Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en bättre hälsa
och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en samlingsplats för våra
äldre medborgare där de kan umgås.
Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att:
Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende
i Alingsås kommun.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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