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§332
Svar på motion angående sommarsimskola
2017 KS0213
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka
möjligheten för kommunen att erbjuda fri sommarsimskola för barn från 6 år och uppåt.

Arbets- och näringslivsnämnden har fått möjlighet att lämna förslag på
hur kommunfullmäktige ska ställa sig till motionen. I Hylte kommun bedrivs genom
Örnahallens Hälsocenter fri simundervisning på skoltid för alla elever i årskurs 1-6. Utöver
det har föräldrar möjlighet att anmäla sina barn till simskola utanför skoltid både hösttermin,
vårtermin och sommar. Priset för detta är lågt i jämförelse med liknande alternativ i övriga
halländska kommuner. Priset skiljer sig inte mellan höst, vinter och sommar.

Att erbjuda fri sommarsimskola anser arbets- och näringslivsnämnden är problematiskt av
följande skäl:



Att en aktivitet är gratis på sommaren och inte under resten av året kan upplevas som
inkonsekvent och ojämlikt.
Viljan att delta på samtliga tillfällen samt avsluta kursen riskerar att minska, risken
ökar att platser blir tomma utan att utnyttjas på grund av att de ej avbokas.

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att motionen avslås.
Handlingar i ärendet






§72 ANN Motion angående sommarsimskola
Tjänsteskrivelse: Svar på motion gällande fri sommarsimskola
Motion angående sommarsimskola
Protokollsutdrag KF § 77 Inkomna motioner
§148 KSAU Motion angående sommarsimskola
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