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Motion "Aktivitetsbidrag för pensionärer borde vara en
prioriterad folkhälsofråga"
Conny Fogelström, socialdemokraterna, har den 10 februari 2014 i
kommunfullmäktige väckt motionen "Aktivitetsbidrag for pensionärer borde vara
en prioriterad folkhälsofråga". Motionären yrkar på en revidering av bidragsbestämmelserna så att pensionärer kan få möjlighet att få aktivitetsbidrag samt
att det i verksamhetsplanen för 2015 avsätts medel för detta.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 9 juni
2014 och avslog då densamma med hänvisning bland annat till att kommunen
redan idag stimulerar pensionärsföreningar och enskilda äldre till aktivitet genom
bland annat Friska Täby och Seniorcenter samt föreningsbidrag.
Kommunstyrelsen remitterade motionen den 22 september 2014 till socialnämnden för behandling.
Socialnämnden instämmer i motionärens tanke att det är viktigt att de äldre
aktiviterar sig för att bibehålla hälsan. Det är en mycket viktig fråga och socialnämnden avsätter bland annat därför varje år medel för att stötta föreningar som
verkar inom det sociala området. Bidragen är inte styrda till vissa föreningskategorier, alla föreningar kan söka de olika bidragen. Bidragen syftar till att
stödja mervärdet som skapas för kommunmedborgarna genom föreningarnas
verksamhet.
På uppdrag av socialnämnden pågår ett arbete att se över hur kommunen kan
stötta hjälporganisationer och frivilliga grupper i sina uppsökande verksamheter
gällande äldreomsorgen. Socialchefen har för avsikt att lämna förslag på
förbättringar till nämndens möte i december. Arbetet innefattar att se över hur de
äldre på ett bra sätt kan erbjudas aktiviteter i syfte att förbättra hälsan och
förhindra/fördröja att hemtjänstinsatser eller motsvarande behövs.
Inom kommunens verksamheter erbjuds idag en hel del fysiska aktiviteter för
pensionärer genom bland annat Friska Täby och Seniorcenter men även genom
det förebyggande arbetet som pågår inom äldreomsorgen. Detta arbete ska
fortsätta parallellt med socialchefens uppdrag.
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår fullmäktige besluta:
Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder med hänvisning till det arbete som
redan pågår inom kommunens verksamheter.

Claes Lagergren
Socialchef

