Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (2)

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Dnr KS 2018/527

§ 158 Svar på motion från Eva Karlsson (SD) om
motionssubvention för personer äldre än
73 år
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Eva Karlsson (SD) har inkommit med en motion om
motionssubvention för personer äldre än 73 år. Motionären yrkar
att personer som är 73 år eller äldre samt skrivna i Haninge
kommun får en kommunal subvention på 50 procent på årliga
kostnader för motionsaktiviteter upp till en kostnad på max 2 000
kronor, dvs. en maximal årlig subvention på 1 000 kr.
Motionen har remitterats till äldrenämnden, som fattat beslut i
ärendet den 24 april 2019. Äldrenämnden ställer sig positiv till
åtgärder som syftar till att uppmuntra äldre personer till fysisk
aktivitet. I dagsläget finns en subvention som riktar sig till personer
äldre än 90 år, dock har efterfrågan varit begränsad.
Istället för att, som motionen föreslår, införa en motionssubvention
från 73 år framgår av underlag till äldrenämnden att åldersgränsen
successivt bör sänkas, så att stigande efterfrågan kan utvärderas och
läggas på en rimlig kostnadsnivå. En motionssubvention riktad till
personer äldre än 85 år föreslås. Ett eventuellt införande av
reviderad motionssubvention föreslås utvärderas efter ett år.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att anföra i
ärendet, utöver vad som framgår av äldrenämndens behandling av
ärendet. Det är upp till äldrenämnden att avgöra om nämnden, inom
ramen för ordinarie budgetram, har för avsikt att revidera
åldersgränsen för motionssubvention riktad till äldre. Då motionen
avser införande av en motionssubvention för kommuninvånare
äldre än 73 år, föreslås motionens yrkande att avslås.
Underlag för beslut

- Motion (SD) om motionssubvention för 73+
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- Beslut äldrenämnden 2019-04-24 § 55
- Tjänsteskrivelse äldreförvaltningen 2019-03-15
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, äldrenämnden
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