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KULTUR- OCH FRITID
Kommunstyrelsen 2014-09-22

Motion "Aktivitetsbidrag for pensionarer borde vara en
prioriterad folkhalsofraga"
Sammanfattning
Conny Fogelstrom, socialdemokratema, har den 10 februari 2014 i kommunfullmaktige vackt motionen "Aktivitetsbidrag for pensionarer borde vara en
prioriterad folkhalsofraga". Motionaren yrkar pa en revidering av bidragsbestammelserna sa att pensionarer kan fa mojlighet att fa aktivitetsbidrag samt
att det i verksamhetsplanen for 2015 avsatts medel for detta.
Kommunens aktivitetsbidrag riktar sig i dag till barn- och ungdomsforeningar.
Utover det stodjer kommunen pensionarsforeningar och enskilda aid re genom
lokalsubventioner, lagretaxor, Friska Taby, SeniorCenter och foreningsbidrag.
En forandring i regelverket, sa att aven pensionarer kan fa aktivitetsbidrag, skulle
innebara en utokning av kultur- och fritidsnamndens budgetram eller en
omprioritering mellan unga och pensionarer.
Den grupp som, enligt nyligen genomforda undersokningar, sarskilt behover
prioriteras ar inaktiva ungdomar i gymnasiealdern.

Forslag till beslut
Kommunstyrelsen

foreslar kommunfullmaktige

besluta:

Motionen avslas med hanvisning till vad som anfors i tjansteutlatande daterat den
28 april 2014.

Arendet
Conny Fogelstrom, socialdemokratema, har i en motion till kommunfullmaktige
den 10 februari 2014 yrkat att kultur- och fritidsnamnden far i uppdrag att omarbeta bidragsbestammelserna sa att aven pensionarer kan soka aktivitetsbidrag.
Idag ges aktivitetsbidrag endast till barn- och ungdomsforeningar. Motionaren
yrkar ocksa pa att resurser avsatts i verksamhetsplan och budget for kommande
ar.
Kommunen ger for 2014 bidrag till pensionarsorganisationer fran tva namnder.
Fran socialnamnden ges verksamhetsbidrag pa ca 80 tkr och fran kultur- och
fritidsnamnden ca 40 tkr i lokalbidrag.
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Kommunens lokaler och anlaggningar som idag hyrs ut ar subventionerade,
oavsett vem som ar hyrestagare. Nar pensionarsorganisationer hyr lokalerna ges
ytterligare en subvention pa upp till 60 % jamfort med andra lokala vuxenforeningar i Taby.
Aktivitetsbidraget ar ett stimulansbidrag med syfte att fa barn och ungdomar att
aktivera sig i kommunens foreningsliv och skapa mojligheter till att vara aktiva
under lang tid.
Kultur- och fritidsnamnden har nyligen genomfort en livsstilsstudie som visar att
det sker stora forandringar i barn och ungdomars aktiva liv ju aldre de blir. Kultur
och fritid kommer med utgangspunkt i livsstilsstudien att se over hur denna
negativa trend kan brytas och istallet stimulera till aktivitet genom hela livet.
Kommunen stimulerar redan idag pensionarsforeningar och enskilda aldre till
aktivitet genom lokalsubventioner, lagretaxor, Friska Taby, SeniorCenter och
foreningsbidrag. Det arbetet kommer att fortsatta och utvecklas.
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Motion - Aktivitetsbidrag for pensionarer borde vara en prioriterad
folkhalsofraga
Conny Fogelstrom, socialdemokratema, har den 10 februari 2014 i kommunfullmaktige
vackt motionen "Aktivitetsbidrag for pensionarer borde vara en prioriterad folkhalsofraga".
Motionaren yrkar att bidragsbestammelserna ska revideras sa att aven pensionarer
kan fa mojiighet att fa aktivitetsbidrag pa samma satt som barn och unga samt att det i
VP 15 avsatts medel for detta.
Kommunens aktivitetsbidrag riktas i dag till aktiviteteri barn- och ungdomsforeningar.
Kommunen stodjer redan idag pensionarsforeningar och enskilda aldre till aktivitet
genom lokalsubventioner, lagretaxor, Friska Taby, SeniorCenter och foreningsbidrag.
Kultur och fritids bedomning ar att den grupp som sarskilt behover prioriteras ar
ungdomar i gymnasiealdern som idag ar mycket inaktiv.
I arendet foreligger tjansteutlatande daterat den 28 april 2014.
Yrkande och proposition
Ordforanden yrkar bifall enligt forslaget i tjansteutlatande daterat den 28 april 2014.
Camilla Henricsson Bajas (S) yrkar bifall till motionen.
Ordforanden staller yrkandena under proposition och finner att namnden fattar beslut
enligt forslaget i tjansteutlatande daterat den 28 april 2014.
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Kultur- och fritidsnamndens beslut
Kultur- och fritidsnamnden foreslar kommunfullmaktige

besluta:

Motionen avslas med hanvisning till vad som anfors i tjansteutlatande daterat den 28
april 2014.
Reservation
Camilla Henricsson Bajas (S) reserverar sig mot beslutet.
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Motion "Aktivitetsbidrag for pensionarer borde vara en
prioriterad folkhalsofraga"
Sammanfattning
Conny Fogelstrom, socialdemokratema, har den 10 februari 2014 i
kommunfullmaktige vackt motionen "Aktivitetsbidrag for pensionarer borde vara
en prioriterad folkhalsofraga".
Motionaren yrkar att bidragsbestammelserna ska revideras sa att aven
pensionarer kan fa mojiighet att fa aktivitetsbidrag pa samma satt som barn och
unga samt att det i VP 15 avsatts medel for detta.
Kommunens aktivitetsbidrag riktas i dag till aktiviteter i barn- och ungdomsforeningar. Kommunen stodjer redan idag pensionarsforeningar och enskilda
aldre till aktivitet genom lokalsubventioner, lagre taxor, Friska Taby, SeniorCenter
och foreningsbidrag. Att ge pensionarsforeningar mojiighet att soka motsvarande
bidrag skulle innebara att kultur- och fritidsnamndens budgetram behover utokas,
precis som motionaren anger.
Kultur och fritids bedomning ar att den grupp som sarskilt behover prioriteras ar
ungdomar i gymnasiealdern som idag ar mycket inaktiv.

Forslag till beslut
Kultur- och fritidsnamnden foreslar kommunfullmaktige

besluta:

Motionen avslas med hanvisning till vad som anfors i tjansteutlatande daterat den
28 april 2014.
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Arendet
Conny Fogelstrom, socialdemokratema, har i en motion till kommunfullmaktige
den 10 februari 2014 yrkat att kultur- och fritidsnamnden far i uppdrag att
omarbeta bidragsbestammelserna sa att aven pensionarer kan soka
aktivitetsbidrag. Motionaren yrkar ocksa pa att resurser avsatts i verksamhetsplan och budget for kommande ar.
Kommunen gerfor 2014 bidrag till pensionarsorganisationer fran tva namnder.
Fran socialnamnden ges verksamhetsbidrag pa ca 80 tkr och fran kultur- och
fritidsnamnden ca 40 tkr i lokalbidrag.
Kommunens lokaler och anlaggningar som idag hyrs ut ar subventionerade,
oavsett vem som ar hyrestagare. Nar pensionarsorganisationer hyr lokalerna ges
ytterligare en subvention pa upp till 60 % jamfort med andra lokala vuxenforeningar i Taby.
Motionaren namner projektet Friska Taby i sin motion och anser att det ar ett
mycket bra satt att aktivera Tabyborna pa men att det negativa ar att projektet ar
tidsbestamt. Kultur och fritid instammer med motionaren om att Friska Taby fyller
en viktig funktion och iden med projektet ar ocksa att fa invanarna att fortsatta
aktivera sig fysiskt.

Kultur och fritids overvaganden
Kommunens bidragsregler har anpassats for att stodja och stimulera barn och
ungdomars fritidsaktiviteter. Aktivitetsbidraget ar ett stimulansbidrag med syfte att
fa barn och ungdomar att aktivera sig i kommunens foreningsliv och skapa
mojligheter till att vara aktiva under lang tid.
Kultur- och fritidsnamnden har nyligen genomfort en livsstilsstudie som visar att
det sker stora forandringar i barn och ungdomars aktiva liv ju aldre de blir. Fran
att nastan alia barn i mellanstadiet aktiverar sig till att valdigt fa gor det i
gymnasiealdern. En forsta del av en bidragsutredning gjordes under hosten
2012. Under hosten 2014 kommer den andra delen av bidragsutredningen att
starta. Kultur och fritid kommer i samband med utredningen att arbeta med hur
man kan bryta denna negativa trend och stimulera till aktivitet genom hela livet.
Detta kommer bli en prioriterad fraga for namnden under de kommande aren.
Kommunen stimulerar redan idag pensionarsforeningar och enskilda aldre till
aktivitet genom lokalsubventioner, lagre taxor, Friska Taby SeniorCenter och
foreningsbidrag. Det arbetet kommer att fortsatta och aven forsoka utvecklas sa
langt mojligt ar.
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Kultur och fritid haller med motionaren om att det ar viktigt att aldre aktiverar sig
och det ar gladjande att fler aldre an tidigare nu ror pa sig. Den stora
folkhalsofragan ar att forsoka fa barn och ungdomar att hitta en aktiv livsstil som
stracker sig pa ett naturligt satt genom hela deras liv.

Kultur- och Fritidschef

Chef, Idrott-Forening-hallar
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Motion fran Conny Fogelstrom (S); "Aktivitetsbidrag for
pensionarer borde vara en prioriterad folkhalsofraga"
I Taby kommuns allmanna bestammelser for foreningsstod star att lasa;
"Foreningar som uppfyller de allmdnna bestdmmelsema har rati att ta del av
Taby kommuns stod till Ideella foreningar samt berdttlgas att ansoka om
kommunala bidrag". En sadan forening ska ha sitt sate i Taby och bedriva
merparten av sin verksamhet i kommunen. Vidare ska den verksamhet som
genomfors praglas av demokratiska varderingar och komma Tabys
kommuninvanare till gagn samt vara oppen for alia som vill delta i densamma.
Allt detta liter ju bide bra och rimligt, men sedan kommer
begransningsklausulerna; "Taby kommun prioriterar verksamhet for barn och
ungdomar samt personer med funktionshinder. Bidragsberdttigad medlem ar720 dr". Den relevanta och rimliga fragan som da maste stallas ar ftirstas; Varfdr
denna inskrankning i en kommun med en demografisk utveckling dar
medborgamas medelalder blir hogre och hogre for varje ar som gar?
De senaste decennierna har Tabys befolkningstillvaxt varit stor. Sedan 1980 har
invanarantalet i kommunen stigit med drygt 18 000 invanare, vilket faktiskt
innebar en befolkningsokning pa 40 procent. De senaste tio aren har Taby vuxit
med nastan 6 000 invanare, och okningen kommer att fortsatta. Och den storsta
befolkningsforSndringen kommer att utgoras av pensionarer. Och faktum ar att
aldersforskjutningen i Taby ar storre an I Stockholms Ian och riket i stort.

Befolkningsfdrdndring i aldersklassertill 2015
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Av diagrammet ovan framgar lydllgt all den mest dramaliska fdrdndringen ov Tabys demografi
ligger i de iildre aldersgrupperna. Enligl prognosen from till ar 2022 kommer medborgargruppen
90+ att Oka med 38 procenl. Gruppen pensionarer i aldern 80-89 ar berdknas oka med sa mycket
som 47 procenl from till 2022. Delia kommer fdrstds att stalla oerhdrt stora kra\< pa kommunens
vdlfdrdsservice del kommande decenniel.

Om det nu ar statistiskt sakerstallt att vara invanare blir allt aldre ar efter ar och
att antalet pensionarer blir allt fler i landet i allmanhet och i Taby kommun i
synnerhet; Varfor da denna aldersbegransning i bidragsbestammelserna for
kommunalt aktivitetsstod? Det vore val bara positivt om vara medborgare
motionerade mer och holl sig aktiva s i lange som mojligt? Det ar ju knappast
nagon hemlighet att ju friskare va>a pensionarer ar dessa lagre blir de
aldersrelaterade kostnaderna for kommunen. Kan vi underlatta for vara aldre att
"halla igang" langt upp i livet sa kommer forstas ocksa kraven pa varden och den
kommunala omsorgen att bli mindre. En ren samhallsvinst alltsal
For vi socialdemokrater ar uppriktigt oroliga for framtidsprognosen nar det galler
volymutvecklingen inom aldreomsorgen i Taby. Av kommunens officiella statistik
framglr namligen ett scenario med en behovsexplosion redan fran 2015,
nastnasta ar alltsS, for att sedan stiga dramatiskt anda fram till 2022. Om vi inte
hittar nagra positiva alternativ till dagens utbud, alltsa.
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Av diagrammet ovan framgfir den behovsexplosion som Taby kommun sldr infbr na'r det galler
olika former av dldreomsorg. Kommunen sldr infdr en enorm volymutveckling m>seende
dldreomsorg under prognosperioden. Dtirframgctr Oven tydligt att en ganska dramatisk dkning av
vdrdtyngd inom aldersgruppen 90+ kommer all fortgafram till 2015 fOr att ddrefter plana ut.

I dagens Taby finns det forstas manga aldre medborgare som ar friska, men
ocksa mlnga som ar sjuka i nagon form. Samtidigt befinner sig Taby kommuns
eget Seniorcenter i en fas av "vaxtvark", De som ar ansvariga for den
verksamheten soker daVftir nu samarbeten med den ideella sektorn for att kunna
utveckla sitt utbud till vara aldre medborgare, och det ar har var Ide om
aktivitetsstod aven for pensionarer kommer in i bilden.
Varfor inte ta hjalp av kommunens synnerligen breda foreningsliv for att aktivera
vara aldre? Bade fler fyslska aktiviteter och kulturella upplevelser skulle forstas
vara oerhort positivt av bade folkhaiso- och sjalsliga skal. Att kunna spela
badminton en timme i veckan, ga pa" ett gympapass, simma nagra langder i
simhallen eller att ta del av en musikkonsert eller en teaterforestallning da och
da skulle givetvis forlanga livschanserna betydligt for de allra fiesta.
Projektet "Friska Taby" ar forstas ett jattebra forsdk att aktivera Tabyborna, men
verksamheten ar just ett projekt, och ett projekt har alltid en start och ett slut. Vi
socialdemokrater vill dSrfor se nagot mer permanent.
For faktum ar att allt for manga av vara aldre medborgare i dag ar inaktiva. Att
sitta inne i sin lagenhet pa alderns host och se sina jamnariga g§ bort en efter en
kan knappast vara en positiv och vardig livstrend? Detta vill vi andra pa och vi
tycker att Taby borde kunna vara en foregangskommun pa det har omradet.
Vi vill darfor att de foreningar som finns i Taby ska ges en mojiighet att
expandera och sysselsatta den medborgargrupp som kan och vill vara verksam
under dagtid, Vi tror att vi da" skulle fa ett friskare samhSlle. Men da" behover
forstSs de allmanna bestammelsema i kommunens bidragsbestammelser andras,
sa att aktivitetsstod aven kan ga till verksamheter for aldre medborgare an 20 ar.
Med hanvisning till ovanstaende foreslar vi att kommunfullmaktige beslutar;
att

uppdra till kommunstyrelsen, och kultur- och fritidsnamnden, att
omarbeta gallande bidragsbestammelser sa att aven pensionarer
kan erhalla aktivitetbidrag for deltagande i organiserade aktiviteter
pa samma satt som barn och unga,
i verksamhetsplan och budget for 2015 inarbeta mal for detta och
aysatta de ekonomiska resurser som fordras.
ajdemokratlska kommunfullmaktlgegruppen

