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Hej
Medborgarförslaget, med diarienummer SÖD 2020/571, behandlades av Södermalms
stadsdelsnämnd på sammanträdet den 26 november 2020.
Protokollsutdrag med nämndens beslut bifogas. En del av beslutet är att överlämna frågan om
öppettider på Forsgrenska badet till Idrottsnämnden därför skickas detta även dit.
Stadsdelsnämnden tackar för visat engagemang inom nämndens verksamhetsområde.
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Medborgarförslag Forsgrenska badet
Normal

Hej
Jag tillhör gruppen yngeläldre som denna vår och sommar fått tillvaron mer begränsad an ovnga
medborgare. Längtar förstås till att få leva som vanligt igen vilket för vår del kanske aldrig kan
realiseras. Åldrandet kan plötsligt accelerera så att ork och lust plötsligt försvinner. Viktigt att
finna nya möjligheter till att aktivera sig både kroppsligt och själsligt för att bromsa in åldrandet.
Nu ska vårt gamla kära bad äntligen öppnas igen, något som känns både spännande och roligt.
Men ... jag känner också något motstånd till att gå dit. När man blir äldre känns det
Inte lika bekvämt att simma och bada ihop med alla andra. Jag längtar till att få simma mina
längder och njuta i lugn och ro, vilket är svårt under badtider för allmänheten.
Mitt förslag är att badet ska vara öppet några timmar/fm/em i veckan enbart för oss +65, så vi får
möjlighet att få både motion och meditativ upplevelse, gärna med dämpad soft musik. Jag tror att
det skulle glädja många i min ålder att få den möjligheten .
Hälsningar Gul lev i Olovsson
gul kvioritgmai I.com
Skickat lrån Samsung Tablet.
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Tjänsteutlåtande
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2020-09-29

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
26 november 2020

Medborgarförslag gällande specialöppettider för
pensionärer på Forsqrenska badet
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar önskemålet om att badet ska
vara öppet några timmar i veckan enbart för personer som är
över 65 år till idrottsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att Forsgrenska badet ska vara öppet några timmar i veckan enbart
för personer som är över 65 år.
Eftersom ansvaret för stadens simhallar ligger hos
idrottsförvaltningen överlämnar förvaltningen frågan om öppettider
på Forsgrenska badet dit.
Förvaltningen vill passa på att informera om att det inom
Södermalms stadsdelsområde finns ett flertal träffpunkter och
mötesplatser med olika aktiviteter för äldre och anhöriga.
Förvaltningen har även påbörjat planeringen att sätta upp
utegymsredskap som är anpassade för äldres behov, i
Älvsborgsparken.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att Forsgrenska badet ska vara öppet några timmar i veckan enbart
för personer som är över 65 år. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 27 augusti att ge förvaltningen i uppdrag
att bereda medborgarförslaget.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12000
soder@stockholm.se
stockholm.se

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab och kansli i
samverkan med äldreomsorgsavdelningen och
stadsmiljöavdelningen. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 16 november och i
rådet för funktionshindersfrågor den 17 november.
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Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2020/571
Sida 2 (2)

Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att det inte känns lika bekvämt att
simma och bada ihop med andra när man blir äldre. Förslaget är att
badet ska vara öppet några timmar/förmiddagar/eftermiddagar i
veckan enbart för personer som är över 65 år.

Synpunkter och förslag
Eftersom ansvaret för stadens simhallar ligger hos
idrottsförvaltningen överlämnar förvaltningen frågan om öppettider
på Forsgrenska badet dit.
Förvaltningen vill passa på att informera om att det inom
Södermalms stadsdelsområde finns ett flertal träffpunkter och
mötesplatser med olika aktiviteter för äldre och anhöriga. Tre av
träffpunkterna drivs i egen regi av förebyggande enheten,
Nytorgsträffens senior- och anhörigcenter, Tanto aktivitetscenter
och Lusthuset vid Hornstulls servicehus. Utöver dessa finns
Kanelbullens it-cafe, Tanto seniorlokus, Tellus fritidscenter och
Viljan. Aktiviteter som erbjuds kan vara gympa, stavgång,
senioryoga, cirkelträning, fikaträffar, lunch, musik och utflykter.
Aktiviteterna är kostnadsfria men är det lunch eller fika tas en
kostnad ut för detta.
Länk till Södermalms träffpunkter och mötesplatser.
Alla träffpunkter och mötesplatser på Södermalm

Förvaltningen har även påbörjat planeringen att sätta upp
utegymsredskap som är anpassade för äldres behov, i
Älvsborgsparken. Älvsborgsparken ligger nära Skanstull.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenven
Stadsdelsdirektör
Bilagor
Medborgarförslaget.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12000
soder@stockholm.se
stockholm.se

Odini Nzeribe
Avdelningschef

PR Stockholms

V stad

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11 /2020
2020-11-26

Protokoll 11/2020
fört vid Södermalms stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 26 november 2020 kl. 17:30-18:27, Göta Ark,
Medborgarplatsen 25 - stängt för allmänheten
Ledamöter

Christoffer Järkeborn (M) Ordförande

Anders Göransson (S) Vice ordförande
Filip Solsjö (M)

Harald Eriksson (M)

Anders Karlsson (M)
Anne-Lie Elfven (L)

Anna-Klara Muntzing (MP)
Lars Rottem Krangnes (C)

Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Magnus Nilsson (S)

Charlotte Lilja Pittuco (V)

Christina Wallmark (SD)

Frida Nehrfors Hulten (V) ersätter Birgitta Sevefjord (V)

Ersättare

Eva Runvald (M)

Britt Haselwanter (M)

Anton Johansson (L)
Magnus Palm (MP)

Ashna Ibrahim (C)

Frida Bondesson (KD)

Cassandra Solback (S)
Ulf Wester (SD)

Antonia Simon (Fl)
Övriga närvarande

Ann-Christine Jenven Stadsdelsdirektör
Maria Engfors Nämndsekreterare

Cecilia Bross (Lärarförbundet) Personalföreträdare
Ulf Fogelström (SSR) Personalföreträdare

Justera re

Anders Göransson (S), ordförande, Harald Eriksson (M),

Datum för justering

2020-12-01

Paragraf

§19

Sekreterare

Maria Engfors

ledamot
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§19
Medborgarförslag gällande specialöppettider för
pensionärer på Forsqrenska badet
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/571

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar önskemålet om att badet ska
vara öppet några timmar i veckan enbart för personer som är
över 65 år till idrottsförvaltningen för vidare hantering.
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) lämnar ett ersättaryttrande från Feministiskt
initiativ (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att Forsgrenska badet ska vara öppet några timmar i veckan enbart
för personer som är över 65 år.
Eftersom ansvaret för stadens simhallar ligger hos
idrottsförvaltningen överlämnar förvaltningen frågan om öppettider
på Forsgrenska badet dit.
Förvaltningen vill passa på att informera om att det inom
Södermalms stadsdelsområde finns ett flertal träffpunkter och
mötesplatser med olika aktiviteter för äldre och anhöriga.
Förvaltningen har även påbörjat planeringen att sätta upp
utegymsredskap som är anpassade för äldres behov, i
Älvsborgsparken.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
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Protokoll nr 11 /2020
2020-11-26

Handlingar i ärendet
• SÖD 2020/571-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag
gällande specialöppettider för pensionärer på Forsgrenska
badet
• SÖD 2020/571-4.1 Medborgarförslag SÖD 2020-571

Bilaga § 19 - ersättaryttrande (Fi)

2020-11-26
Medborgarförslag gällande
specialöppettider för
pensionärer på Forsgrenska
badet
Dnr SÖD 2020/571
Ärende 19
Antonia Simon( Fi)
Ersättaryttrande
Situationen med smittspridningen är i högsta grad allvarlig och vi står bakom att det görs en
generell stängning av stadens simhallar och andra verksamheter. Vi på Feministiskt initiativ
sympatiserar med medborgarförslaget och att vi behöver värna om de som är i riskgrupp
under pandemin. Vi menar också att staden borde öppna upp simhallar för andra utsatta
grupper som exempelvis de som lever i hemlöshet under nedstängningen. Denna redan
mycket utsatt grupp som inte har något hem skapar nedstängningar ytterligare problem i
vardagen.

