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§ 21
Simskola vid kommunala badplatser (FN 2020.050)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag av ett pilotprojekt för simskola vid en 
kommunal badplats under sommaren 2021.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att se över möjligheterna att anordna 
simskola vid de kommunala badplatserna. Uppdraget gavs på fritidsnämndens sammanträde 
2020-08-20 (§ 48). Fritidsförvaltningen föreslår att ett pilotprojekt genomförs till sommaren 
2021 på en av kommunens badplatser. En första kontakt har tagits med kommunens 
upphandlade förening Täby sim förening. Då föreningen har svårt att få sin personal till alla 
badplatser i kommunen då de är sommaranställda utan körkort så föreslår förvaltningen att 
Toftesta holme blir badplatsen för pilotprojektet 2021.

Fritidsförvaltningen föreslår att de i samråd med Täby sim utvecklar projektet, som 
tillexempel vilka veckodagar som kommer erbjudas och med minimum deltagande till 5 barn 
per grupp för att simskolan ska genomföras.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-05, Simskola vid kommunala badplatser
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Tjänsteskrivelse

Simskola vid kommunala badplatser

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag av ett pilotprojekt för simskola 
vid en kommunal badplats under sommaren 2021.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att se över möjligheterna att 
anordna simskola vid de kommunala badplatserna. Uppdraget gavs  på 
fritidsnämndens sammanträde 2020-08-20 (§ 48). Fritidsförvaltningen föreslår att 
ett pilotprojekt genomförs till sommaren 2021 på en av kommunens badplatser. En 
första kontakt har tagits med kommunens upphandlade förening Täby sim förening. 
Då föreningen har svårt att få sin personal till alla badplatser i kommunen då de är 
sommaranställda utan körkort så föreslår förvaltningen att Toftesta holme blir 
badplatsen för pilotprojektet 2021.

Fritidsförvaltningen föreslår att de i samråd med Täby sim utvecklar projektet, som 
tillexempel vilka veckodagar som kommer erbjudas och med minimum deltagande till 
5 barn per grupp för att simskolan ska genomföras.

Bakgrund
Fritidsnämnden har tidigare beslutat att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten att anordna simskola vid de kommunala badplatserna som är utomhus i 
Vallentuna kommun under sommarsäsongen 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför en ökad kostnad för förvaltningen. 
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Konsekvenser för barn
Enligt Svenska Livräddningssällskapet är det en väldigt stor skillnad på att gå i 
simskola i en pool eller i öppet vatten. I poolen är det klart, ljust vatten, barnet ser 
botten hela tiden och temperaturen är behaglig. Ute har vi oftast kallt, mörkt vatten 
och botten kan variera. Fortsatt menar Livräddningssällskapet att om det skulle ske 
en olycka eller drunkningstillbud så har ett barn mycket lättare att klara sig oskadd 
om hen har lärt sig vattenkunskap i öppet vatten. 

Förslaget till beslut om att under sommaren 2021 testa att genomföra 
sommarsimskola vid en av de kommunala badplatserna skulle innebära att fler barn 
kan få närhet till simskola. Om närheten är ett hinder för en familj att anmäla sitt 
barn till simskola så kan förhoppningsvis detta beslut ta bort i alla fall just det 
hindret.

Petri Peltonen Ola Nilsson
Förvaltningschef Enhetschef

Expedieras till:
Akten
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