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Dnr KS 2015/66

§ 266 Motion från Henrik Svensson (SD) om att
Sverigedemokraterna vill minska risken för
drunkningsolyckor
Sammanfattning

I en motion från Henrik Svensson (SD) vill Sverigedemokraterna
minska risken för drunkningsolyckor genom att
kommunfullmäktige beslutar om följande:
- Haninge kommun ska erbjuda grundskoleelever och personer över
50 år att kunna nyttja kommunens simhallar gratis under skolloven
- Haninge kommun ska sänka priset för simundervisning från 600
kr per barn och period till 300 kr
- Haninge kommun ska öka antalet simskolegrupper med ett
behovsanpassat antal för att minska kötiden till simundervisningen
(dvs. fler grupper när många anmäler sig till simundervisning och
ett mindre antal under perioden då inte många anmäler sig till
simundervisning).
- Haninge kommun ska vid utomhusbadet vid Rudan när det finns
badande där, bemanna badet med badvakt som har kunskap om att
lära ut simning.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt till
grund- och förskolenämnden. Kultur- och fritidsnämnden har svarat
att kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt för en hög
badsäkerhet. Simkunnigheten bland kommunens tredjeklassare är
idag under 40 procent och förvaltningen ser allvarligt på frågan.
Dock anser nämnden att förslagen i motionen är svåra att
genomföra med nuvarande resurser. Nämnden menar vidare att de
avgifter som tas ut redan är jämförelsevis låga.
Grund-och förskolenämnden kommenterar i sitt svar
simundervisningen i skolan samt säger att ingen av de fyra
punkterna, som förslaget omfattar, ligger inom grund- och
förskolenämndens ansvarsområde eller budgetram.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar att det inom kultur- och
fritidsförvaltningen genomförs ett serviceinriktat och prioriterat
arbete fokuserat på målgruppen barn och unga utifrån rådande
simkunnighetsnivå bland kommunens tredjeklassare samt
säkerhetshöjande åtgärder med badvakt vid bassängbaden i
Brandbergen och Jordbro. Att utveckla verksamheten ligger inom
kultur- och fritidsnämndens ordinarie ansvar, utan att
kommunfullmäktige behöver besluta det särskilt. Nämnden har att i
varje års Strategi och budget pröva olika verksamheter mot
varandra inom den av fullmäktige beslutade ekonomiska ramen
Inom skolans ansvarsområde ligger att ge elever förutsättningar att
nå godkänt kunskapsmål E i skolämnet idrott och hälsa genom att
kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Detta
kvalitetssäkras genom kunskapsprov i årskurs sex och nio.
Mot ovanstående bakgrund bör motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion från Henrik Svensson (SD)
- Remissvar kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17, § 32
- Remissvar grund- och förskolenämnden 2015-09-23, § 91
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie
Litholm (KD) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vilket
kommunstyrelsen medger. Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall
till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Kennerth Valterssons (SD)
bifallsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
Motionen avslås.
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Överläggningar i kommunfullmäktige

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, grund- och förskolenämnden, kulturoch fritidsnämnden
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