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Sammanfattning
Jan-Olof Sundh (V) lämnade 2018-03-22 en motion där han yrkar:
att Ulricehamns kommun inför ett kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65 år och
äldre, och
att fritidsförvaltningen tar fram ett regelverk liknande det som gäller åldersgruppen 7 till 20
år för detta.
Att införa ett aktivitetsstöd för personer som är 65 år eller äldre bedöms inte få den effekt
som avses i motionen, att förbättra hälsan för äldre personer genom fysisk aktivitet och
motion. Det föreslagna aktivitetsstödet, om det skulle vara lika som det för barn och unga,
skulle innebära en ökad administration för föreningarna och resultera i ganska små belopp i
bidrag. Däremot är ett samarbete med civilsamhället viktigt för arbetet med äldre hälsa och
vid nästa revidering av riktlinjen för föreningsbidrag bör dessa områden också beaktas.

Förvaltningens förslag till beslut
Motionens första del avslås med anledning av att ett införande av aktivitetsstöd till 65 år och
äldre inte bedöms få den hälsoeffekt som motionen syftar till, samt leda till ökad
administration och relativt små bidragsbelopp till föreningarna.
Motionens andra del avslås med anledning av att det inte bedöms få önskvärd effekt att
endast införa ett aktivitetsstöd till 65 år och äldre utan att se över hela hanteringen av
föreningsbidragen, som skulle kunna ske i samband med nästa revidering av riktlinjen för
föreningsbidrag.

Ärendet
Jan-Olof Sundh (V) lämnade 2018-03-22 en motion där han yrkar:
att Ulricehamns kommun inför ett kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65 år och
äldre, och
att fritidsförvaltningen tar fram ett regelverk liknande det som gäller åldersgruppen 7 till 20
år för detta.
Andelen äldre ökar i samhället och åldrandet är förenat med att den fysiska funktionen
successivt avtar samtidigt som risken att drabbas av sjukdom ökar. Forskningsresultaten
visar på att motion och fysisk aktivitet är viktig för att äldre ska må bättre både fysiskt och
psykiskt och hålla sig friska längre. Forskningen visar också att många äldre redan idag
motionerar och är fysiskt aktiva. Detta gäller i allra högsta grad för de äldre som redan är
medlemmar och aktiva i föreningarna. Att införa ett aktivitetsstöd för personer som är 65 år
eller äldre bedöms därför inte få den effekt som avses i motionen, att förbättra hälsan för
äldre personer genom fysisk aktivitet och motion, då man inte når de som inte alls är fysiskt
aktiva.
Föreningarnas verksamhet bedöms inte vara beroende av att ett särskilt aktivitetsstöd införs.
Det föreslagna aktivitetsstödet, om det skulle vara lika som det för barn och unga, skulle
innebära en ökad administration för föreningarna och resultera i ganska små belopp i bidrag.
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Däremot är ett samarbete med civilsamhället viktigt för arbetet med äldre hälsa och vid nästa
revidering av riktlinjen för föreningsbidrag bör dessa områden också beaktas. Men att enbart
införa ett aktivitetsstöd utan att titta på övriga bidrag, utifrån det syfte som beskrivs i
motionen, bedöms inte få önskad effekt. Reglerna för föreningsbidrag reviderades i juni 2018
och gäller till och med 2021. Vid nästa revidering kan helheten kring föreningsbidrag ses
över, inklusive möjligheten att införa aktivitetsstöd till aktiviteter även för äldre, eventuellt i
kombination med andra förändringar.
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Motion om kommunalt aktivitetsstöd för 65+
Utredning Aktivitetsstöd till föreningar med aktiviteter för personer som är 65 år
eller äldre
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