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MEDBORGARFÖRSLAG OM GRATISBAD 1 GÅNG PER VECKA
FÖR PERSONER SOM FYLLT 80 ÅR
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslag om att införa gratis bad 1 gång per vecka för personer över 80 år.
_____
Sammanfattning av ärendet
Gunnel Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag om gratisbad 1 gång per
vecka för personer som fyllt 80 år, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 58, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 28 april 2014.
_____
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställaren vill att det ska vara gratis bad en gång per vecka i badhuset
för personer som fyllt 80 år och att detta lämpligtvis bör vara på fredagar kl
14.00-15.00.
Älvsbyns Fastigheter AB ansvarar för driften av badhuset och hanterar därför
frågan om avgifter. Årsavgiften för vuxna är 800 kr/år och då får man bada 6
dagar per vecka. Med ett bad per vecka är kostnaden ca 20 kr/bad.
Om man vill bada mer eller billigare så kan man gå med i någon förening och
bada på deras föreningstider. Att skilja ut 80+ personer och ge dem en
specialtid mellan 14.00-15.00 på fredagar gratis är inte rimligt, då det krävs
mer personalresurser för detta. Dessutom strider det mot principen att alla
ska behandlas lika oavsett ålder eller kön. Med anledning av detta föreslår vi
att kommunstyrelsen/fullmäktige beslutar om att inte ändra nuvarande regler.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 19 maj 2014, § 72.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå förslag om att införa gratis bad 1 gång per vecka för personer över 80
år.

_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget om avslag på medborgarförslaget.
_____
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