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Uppdrag

Äldrenämnden har i sin uppdragsplan fastställt att nämndens 
viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar så att kommuninvånare 
över 65 år kan leva ett gott liv i så hög utsträckning som möjligt. De 

insatser och stöd som ges ska syfta till att stärka människors förmåga 
att leva ett självständigt liv. 



Ärendebeskrivning

I äldrenämndens budget för 2017 tillsköt nämnden ekonomiska medel 
om 300 tkr för att arbeta med ökad fysisk aktivitet för framför allt 
personer som bor kvar i sina egna hem. Detta samarbete ska ske 

tillsammans med Umeå fritid som även tillsköt medel för detta om 
200 tkr. Umeå fritid och avdelning Bad fick utifrån detta i uppdrag att 

ta fram en plan för olika rörelsefrämjande aktiviteter 2017. 

Sedan dess har denna fina satsning fått fortgå. 



Umeå Kommuns Bad-
olika förutsättningar

Vallabadet Sävar simhall
Hemgårdens 
bad och gym

Storsjöhallen Navet



Sammanfattning aktiviteter 2021
• Ordinarie och veckovis återkommande gruppträningspass anpassade för seniorer 

(lägre intensitet samt vissa dagtid) januari-mars, september-november.

• Fortsatt fokus på onlineträning, april-maj

• 4 tillfällen sommarträningspass på Navet respektive Storsjöhallen

• Gratis träning för seniorer i gymmet på Sävar Simhall en gång i veckan under 

hösttermin

• Gratis träning för seniorer i gymmet på Storsjöhallen en gång i veckan med PT under 

hösttermin



Sammanfattning aktiviteter 2021 forts. 
• Rörelserundor runt Umeå kommun.

• Seniordagar på Navet (slutsålt evenemang, 150 platser) och Sävar simhall 

• Seniorkonvent på Storsjöhallen

• Gratis cirkelträning för alla 65+ på Nolia friidrottshall under hösttermin (totalt 1169 deltagare) 

• Öppet hus på Nolia för gym och föreningar under ett tillfälle under hösten

• Subventionerade träningskort på Storsjöhallen, Navet och Sävar Simhall för 75+

• På avdelning bads anläggningar har vi under 2021 totalt haft 7602 besök av 65+, och av dessa har 

1986 besök varit 75+ 



Seniordag Navet- slutsålt evenemang (150 platser)



Seniorsatsningen i media 





Planerade aktiviteter 2022
• 2 st seniordagar/anläggning på Storsjöhallen, Navet, Sävar simhall, Vallabadet och Hemgården. Innehållande 

föreläsningar, hälsotester och olika aktiviteter att prova på i vatten och på land (gruppträningspass och gym). 

• Minst 10 ordinarie och veckovis återkommande gruppträningspass anpassade för seniorer över hela avdelning 

bad (lägre intensitet samt vissa dagtid). 

• Fortsatt och i mån av möjlighet utökad gratis eller subventionerad seniorträning 1-2 gånger/vecka på Nolia 

friidrottshall från och med vårtermin 2022. Tisdagar 11-12 och fredagar 14-15.

• Utomhusträning under sommarmånaderna på Vallabadet, Sävar simhall, Storsjöhallen och Navet. 4 tillfällen på 

vardera anläggning.

• Fler extrainsatta och veckovis förekommande gruppträningspass anpassade för seniorer. 



Planerade aktiviteter 2022 forts.
• Gymträning till subventionerat pris på Hemgården, Storsjöhallen och Sävar Simhall en gång i veckan under 

januari-april, september-december. Storsjöhallen erbjuder även tillgång till PT under samma tillfälle.

• Ev. kampanjer (i mån av ekonomi) med t.ex. fri träningsmånad om personer som är +65 värvar en kamrat och om 

den kamraten är +65 så får den också en gratis månad på sitt kort (minst 3 mån kort).  

• Fortsatt utveckling av rörelserundor runt om i Umeå Kommun.

• Fortsatt samarbete med Seniortorget med syfte att nå ut till fler icke aktiva seniorer 

• Frukostträffar med olika teman t.ex. kost och träning 



Vi ser fram emot ett rörelserikt 2022!


