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Kommunstyrelsen

Svar på motion om införandet av fri entré för pensionärer
på Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 15 lämnat en motion
om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige inför gratis entré på Nolhaga Parkbad på
vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 februari § 33 remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 23 april 2019, § 64 med förslaget
att motionen ska avstyrkas.
Kultur- och utbildningsnämnden är positiv till motionens intentioner och anser att rörelse är
en viktig del av äldres välmående. Enligt nuvarande taxor för Nolhaga Parkbad, enligt beslut i
dåvarande kultur- och fritidsnämnden den 17 december 2018, § 74, är entrépriset för vuxna
på dagtid 15 kronor lägre än övriga tider, för att uppmuntra framförallt pensionärer att träffas
och motionera. Nämnden bedömer att införandet av fri entré för pensionärer på dagtid skulle
innebära en kostnadsökning på mellan 310 tkr och 500 tkr per år.
Kommunledningskontoret instämmer i kultur- och fritidsnämndens yttrande att motion är en
viktig del för äldres välmående. Kostnaden ryms för närvarande inte inom kultur- och
utbildningsnämndens ram, om inte andra åtgärder vidtas. Kommunledningskontoret föreslår
därmed att motionen bör avslås.
Ekonomisk bedömning
Att införa en fri entré för pensionärer skulle enligt kultur- och utbildningsförvaltningens
beräkningar innebära cirka 400 tkr i minskade intäkter per år. Övriga taxor skulle behöva
höjas för att uppnå samma intäkter som är budgeterat för 2019, alternativt att kultur- och
utbildningsnämnden tilldelas en ökad ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
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