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Tjänsteutlåtande - Motion från Sverigedemokraterna om
motionssubvention för personer över 73
Sammanfattning
Eva Karlsson, Sverigedemokraterna Haninge, har lämnat en motion till
kommunfullmäktige angående motionssubvention för personer som är 73 år eller
äldre och föreslår kommunfullmäktige besluta:
- 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 2000 kronor d.v.s. en maximal årlig subvention på 1000
kronor.
Äldrenämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på motionen. Remissvaret ska
vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 2019-04-30.
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till åtgärder som syftar till att uppmuntra äldre
personer till fysisk aktivitet. Kunskapen om effekten av regelbunden fysisk aktivitet
för de som är äldre har ökat och visar att genom träning bibehålls kapacitet och hälsa
på ett bättre sätt.
Äldreförvaltningen erbjuder idag alla kommuninvånare som är 90 år eller äldre ett
bidrag om max 300 kr per månad, motsvarande kostnadsfritt gymkort och
medlemskap till valfritt gym i Haninge kommun. Erbjudandet har gällt sedan hösten
2017. Som ett komplement till gymkort erbjuds pensionärer i Haninge kommun
kostnadsfri gymnastik i befintliga gymnastiklokaler inom träffpunktsverksamheten.
Endast två personer som är 90 år eller äldre har utnyttjat bidraget och
äldreförvaltningen anser det därför vara rimligt att sänka åldern för bidragsberättigad
målgrupp.
Äldreförvaltningen ställer sig bakom motionen i huvudsak men ställer sig kritisk till
motionens förslag att subventionera motionsaktiviteter till åldersgruppen 73 år och
äldre. Äldreförvaltningen anser att en eventuell motionssubvention istället bör rikta
sig till åldersgruppen 85 år och äldre som ett första steg, i syfte att kunna överblicka
och utvärdera kostnaderna utifrån den faktiska efterfrågan.
Ett eventuellt införande av motionssubvention för denna målgrupp bör utvärderas
efter ett år. Om efterfrågan och den administrativa kostnaden visar sig vara hög, bör
istället riktade bidrag övervägas till föreningar efter ansökan och beräknat utifrån
aktiva medlemmar.
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Äldreförvaltningens synpunkter
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till åtgärder som syftar till att uppmuntra äldre
personer till fysisk aktivitet. Kunskapen om effekten av regelbunden fysisk aktivitet
för de som är äldre har ökat och visar att genom träning bibehålls kapacitet och hälsa
på ett bättre sätt.
Äldreförvaltningen erbjuder idag alla kommuninvånare som är 90 år eller äldre ett
bidrag om max 300 kr per månad, motsvarande kostnadsfritt gymkort och
medlemskap till valfritt gym i Haninge kommun. Erbjudandet har gällt sedan hösten
2017. Som ett komplement till gymkort erbjuds pensionärer i Haninge kommun
kostnadsfri gymnastik i befintliga gymnastiklokaler inom träffpunktsverksamheten.
Endast två personer som är 90 år eller äldre har utnyttjat bidraget och
äldreförvaltningen anser det därför vara rimligt att sänka åldern för bidragsberättigad
målgrupp.
Det är inte möjligt att göra några exakta ekonomiska beräkningar av förslaget
eftersom efterfrågan är oklar. Men antalet aktiva motionärer inom föreslagen
åldersgrupp 73 år och äldre är betydligt högre än för pensionärer 80 år och äldre.
Som exempel kan nämnas att bara föreningen IF Friskis&Svettis Haninge har drygt
100 medlemmar över 70 år som tränar regelbundet, vilket kan jämföras med 17
medlemmar i föreningen som är mellan 80-90 år. Härutöver finns givetvis ett stort
antal aktiva motionärer som är aktiva i andra föreningar, vilka också skulle omfattas
av förslaget i motionen.
Av motionen framgår att det vore lämpligt med ett subventionstak på 1 000 kr per
person och år. Haninge kommun har 7 439 kommuninvånare 73 år och äldre. Om 50
procent av denna målgrupp skulle vara intresserad av en motionssubvention skulle
den årliga kostnaden bli 3 719 500 kr. Härutöver tillkommer kostnader för
administration.
Äldreförvaltningen har en stram budget under kommande mandatperiod och bedömer
utifrån en försiktighetsprincip att befintliga subventioner för åldersgruppen 90 år och
äldre istället bör sänkas successivt så att den stigande efterfrågan kan utvärderas och
läggas på en rimlig kostnadsnivå.
Haninge kommun har 1 253 kommuninvånare 85 år och äldre. Om 10 procent av
denna målgrupp skulle vara intresserad av en motionssubvention skulle den årliga
kostnaden bli 125 300 kr.
Äldreförvaltningen ställer sig bakom motionen i huvudsak men ställer sig kritisk till
motionens förslag att subventionera motionsaktiviteter till åldersgruppen 73 år och
äldre. Äldreförvaltningen anser att en eventuell motionssubvention istället bör rikta
sig till åldersgruppen 85 år och äldre som ett första steg, i syfte att kunna överblicka
och utvärdera kostnaderna utifrån den faktiska efterfrågan.
Ett eventuellt införande av motionssubvention för denna målgrupp bör utvärderas
efter ett år. Om efterfrågan och den administrativa kostnaden visar sig vara hög, bör
istället riktade bidrag övervägas till föreningar efter ansökan och beräknat utifrån
aktiva medlemmar.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta att:
1. Remissvaret godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige.
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_____________________
Sam Norryd, jurist/utredare
Äldreförvaltningen

