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§ 19 2019.185 KUN

Svar på motion angående införande av fri entré för pensionärer på
Nolhaga simhall
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 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.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 februari § 33 remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden för svar.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 april angett följande:
I likhet med motionären i kommunfullmäktige anser förvaltningen att motion är en viktigt
faktor för att skapa välmående hos äldre. När dåvarande kultur- och fritidsnämnden antog
taxorna för Nolhaga Parkbad, den 17 december 2018 § 74, beslutade nämnden att ha ett
något billigare entrépris dagtid för vuxna vid motionssim samt vid entré till relaxavdelningen.
För motionssim är priset 60 kronor under kl 9-15 jämfört med 75 kronor övriga tider. För
entré till relaxavdelningen är priset 180 kronor under kl 11-15 jämfört med 225 kronor under
övriga tider. Med det lägre priserna under dagtid ville nämnden möjliggöra och uppmuntra
framförallt pensionärer till att träffas och motionera i den nya anläggningen i Nolhaga. Under
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dagtid kan förvaltningen erbjuda en kvalitativ anläggning då besöksfrekvensen är lägre.
Förvaltningen har varit i kontakt med Umeå kommun och Göteborg stad angående deras
erfarenheter av fri badtaxa för pensionärer. I Umeå satsade kommunen på att införa gratis
årskort i kommunens simhallar under 2018 för pensionärer över 75 år. Deras erfarenhet är
att det framförallt är redan aktiva pensionärer som utnyttjat detta. Trots att den tilltänkta
målgruppen gästat simanläggningarna i mindre utsträckning än förväntat innebar beslutet
högre kostnader än vad som budgeterades.
Inom Göteborgs stad har man haft fri taxa för pensionärer över 65 år i kommunala simhallar
under vardagar fram till kl 14. För detta kompenserades Idrotts- och föreningsförvaltningen
med ett högre kommunbidrag. Vid en direkt jämförelse mot Göteborgs stad, som har ca 14
gånger fler invånare än Alingsås, hamnar denna kompensation för ett höjt kommunbidrag
med motsvarande 514 tkr. Då Göteborgs stad inte mätt besöksantalet för pensionärer
specifikt tidigare är en uppskattning att intäkterna minskat med cirka 400 till 500 tkr. Deras
erfarenhet är att möjligheten till gemenskapen bland äldre förbättrats och de bedömer att
satsningen varit framgångsrik ur ett folkhälsoperspektiv.
Förvaltningens egen uppskattning av besökare tillsammans med andra kommuners
erfarenheter innebär att det beräknade intäktsbortfallet för kultur- och utbildningsnämnden
bör hamna mellan 310 tkr till 500 tkr årligen.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige att tillstyrka motionen i det fall en ökad ramtilldelning om cirka 400 tkr
tillfaller nämnden. I det fall att ingen ytterligare ramtilldelning sker föreslår nämnden att
kommunfullmäktige avstyrker motionen.
Yrkande
Jonathan Bessou (M), Ali Said (C), Anne Gunnevik (L), Jan-Erik Gustafsson (S) och
Dimtirios Diamantopolous (S) lämnar följande ändringsyrkande.
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och avstyrker motionen
mot bakgrund av tilldelad ekonomisk ram.

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och avstyrker motionen
mot bakgrund av tilldelad ekonomisk ram.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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