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Priser för friskvården i Dalheimers hus  

Förslag till beslut  
Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens förslag om prissättning för 

friskvård inom Dalheimers hus verksamheter, från och med 2022-11-01. 

Sammanfattning  
Avgifter och priser inom Dalheimers hus revideras årligen. För friskvården föreslås en 

ökning med cirka två procent, vad gäller priser där verksamheten har lägre priser än andra 

likvärdiga verksamheter. I de fall priset ligger högre föreslås ingen höjning. Dessutom 

föreslås subventionerat pris för medföljare till barn som har fysisk aktivitet på recept 

(FaR). 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
De sänkta intäkterna med anledning av subventionerat pris för medföljare till barn som 

har fysisk aktivitet på recept (FaR) bedöms vara marginell. En ökning av antal barn med 

medföljare kan ha en positiv påverkan ur både ett ekonomiskt perspektiv, men främst ur 

ett barn- och folkhälsoperspektiv.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Att tillhandahålla möjligheten till friskvård i tillgängliga lokaler i en tillåtande miljö 

skapar förutsättningar för att ge personer med funktionsnedsättning rätten till bästa 

möjliga hälsa. Detta är en central del i Göteborgs Stads program för full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning. 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp  

Information om ärendet lämnas på förvaltningens samverkansgrupps (FSG) möte den 12 

oktober 2022. 

Dalheimers hus delaktighetsråd 

Samverkan har skett i Dalheimers hus delaktighetsråd den 2 juni 2022. 

Bilagor 
1. Prisförslag för friskvården i Dalheimers hus 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Daglig verksamhet och stöd 
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Handläggare 

Monika Öhrn 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: monika.ohrn@funktionsstod.goteborg.se 
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2. Prisjämförelser för friskvård 
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Ärendet  
Nämnden har att fatta beslut om priser i friskvården på Dalheimers hus, som ska gälla 

från och med den 1 november 2022. Avgifter och priser inom Dalheimers hus ska 

revideras årligen. 

Beskrivning av ärendet  
Varje år har nämnden att fatta beslut om nya priser inom friskvården på Dalheimers hus. 

En ökning med cirka två procent föreslås, vad gäller priser där verksamheten har lägre 

priser än andra likvärdiga verksamheter. I de fall priset ligger högre föreslås ingen 

höjning. Dessutom föreslås subventionerat pris för medföljare till barn som har fysisk 

aktivitet på recept (FaR). 

Till Dalheimers hus friskvård utgår nämndbidrag som komplement till intäkter i form av 

avgifter från besökarna. 

Bad 

För att få bada på Dalheimers hus krävs intyg om funktionsnedsättning, fysisk aktivitet på 

recept (FaR), färdtjänstbevis eller synlig funktionsnedsättning. 

Vad gäller priserna i badet föreslås en höjning av priset från den 1 november 2022 till 

samma nivå som bassängerna i idrott- och föreningsnämndens verksamheter. Idrott- och 

föreningsnämnden har rabatterat pris för barn, vilket friskvården på Dalheimers hus inte 

har. I stället erbjuder Dalheimers hus fri entré för barn under lördagar och lov. Då kan 

även syskon och barn till personer med funktionsnedsättning bada. 

Gym 

Det som skiljer priserna på gymmet på Dalheimers hus från andra gym och bassänger är 

att rabatterade priser inte erbjuds för särskilda grupper såsom exempelvis pensionärer och 

studenter. Den generella prisnivån ligger i stället på en nivå motsvarande andra 

kommunala anläggningars pensionärsrabatt. Priserna för kommunala gym i Idrott- och 

föreningsförvaltningens regi skiljer sig något mellan varandra. För prisjämförelser har ett 

par kommunala gym valts ut, se bilaga 2. Däremot föreslår vi ett lägre pris för unga upp 

till 16 år. Barn och unga får endast träna i vuxens sällskap. 

Friskvården på Dalheimers hus har särskilda erbjudanden för personer som har fysisk 

aktivitet på recept (FaR). 

Intäkterna för gymmet är cirka 650 tkr per år vilket med viss marginal täcker kostnaderna 

för hyra och städ. Inköp av gymmaskiner finansieras med medel ur Dalheimers 

donationsfond, då de är särskilt anpassade för att fungera för både personer med och utan 

funktionsnedsättning. Personal i friskvården tjänstgör både i bad och gym. Antalet 

medarbetare är baserat på behov av bemanning i badanläggningen utifrån gällande 

säkerhetskrav. I praktiken innebär det att antalet medarbetare i friskvården inte skulle 

kunna minskas om verksamheten inte drev gym i anslutning till badanläggningen. 

Kostnaden för personal är cirka 3,4 mnkr för 2022.  

Medföljande assistent eller ledsagare 

Ledsagare och personliga assistenter betalar samma pris som personer med funktions-

nedsättning om de badar i bassängen eller använder maskinerna i gymmet. Genom 

beslutet att alla badande betalar ökar förutsättningarna för likabehandling av personer 

med funktionsnedsättning. Detta då behovet av stöd i badsituationen inte alltid är synligt 
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och ett intygsförfarande för rätt till ledsagare skulle riskera möjligheten till bad för vissa 

grupper. Omkostnader vid personlig assistans ersätts med ett schablonbelopp per timme. 

Det gäller både Försäkringskassans och kommunens assistansbeslut.   

Beslut om ersättning för skäliga omkostnader för att kunna utföra ledsagarservice fattas 

enligt Göteborgs Stads vägledning ”Handläggning av individuellt stöd till barn, 

ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning med behov av insats enligt LSS och 

bistånd enligt SoL” i samband med beslut om insatsen.  

Inför år 2022 bör medföljande vuxen till barn och unga med fysisk aktivitet på recept 

(FaR) få möjlighet att köpa kort till reducerat pris för att träna tillsammans med den unga.  

Förvaltningens bedömning  
Friskvården på Dalheimers hus är till stora delar finansierad med nämndbidrag. Av-

gifterna som nämnden har att ta ställning till är den egenavgift som besökarna betalar vid 

sin vistelse i bassängen och på gymmet. Prisförslaget har tagits fram genom att en 

jämförelse har gjorts med likvärdiga verksamheter i Göteborgs Stad.  

Målsättningen att Dalheimers hus priser ska vara på samma nivå som andra verksamheter. 

Likvärdiga verksamheter finns inom Idrott- och föreningsnämndens verksamhet.  
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