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Inför senior- och riskgruppstider i kultur- och fritidsverksamheterna 

Coronapandemin har satt djupa spår i vårt samhälle. Riskgrupperna, inte minst våra seniorer, 
har levt mer eller mindre isolerade under i stort sätt hela pandemin. Stora delar av samhället har 
under våren och inte minst under sommaren försökt skapa säkra miljöer för riskgrupperna att 
kunna utföra sina vardagsbestyr. Många matvarubutiker har till exempel infört särskilda tider 
där enkom personer som tillhör någon av riskgrupperna får handla. Men mer kan och behöver 
göras. 

Under sommaren kunde vi se hur friluftsbaden spelade en viktig roll. När de stängdes ner var 
efterfrågan stor för att fortsätta hålla dem öppna. Inte minst framfördes argument om att seniora 
personer och andra som tillhör riskgrupperna har känt sig tryggare att motionssimma under 
sommaren på friluftsbaden än vad de gjort inomhus under våren. Därför menar vi 
socialdemokrater att vi nu måste skapa särskilt utrymme för dessa personer på Högevall. Vi 
föreslår att särskilda senior- och riskgruppstider införs för att skapa en trygg och säker miljö 
för personer i riskgrupp.  

Vi socialdemokrater anser att liknande åtgärder inte bör uteslutas i andra verksamheter där det 
är möjligt att genomföra det och där efterfrågan finns. Därför bör också kultur- och 
fritidsförvaltningen få i uppdrag att skyndsamt undersöka detta vidare. 

Förhoppningsvis går vi mot en höst och vinter med minskade restriktioner. Men signalerna från 
nationella expertmyndigheter och regeringen är att flertalet restriktioner kommer att ligga fast 
en tid framöver. Därför behöver Lunds kommun skapa säkra och trygga miljöer för våra 
seniorer och övriga personer i riskgrupp att – om de vill – umgås, motionera och komma ut ur 
sin isolering. Här spelar kultur- och fritidsverksamheterna en avgörande roll. 

Socialdemokraterna föreslår kultur- och fritidsnämnden: 

att särskilda senior- och riskgruppstider ska införas på motionssimmet på Högevall, samt 

att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att skyndsamt utreda och, där så bedöms 
lämpligt och genomförbart, implementera särskilda senior- och riskgruppstider i fler av 
våra kultur- och fritidsverksamheter. 
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