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Fullmäktigeledamot Christina Nygård väckte en motion om att kommunen
kunde erbjuda fri simning i Övermalax simhall enligt tidigare koncept.
Fullmäktige har i sin arbetsordning § 5 stadgat om fullmäktigeledamöternas
initiativrätt. Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan
har fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka motioner som gäller
kommunens verksamhet och förvaltning.
Fullmäktige mottog fullmäktigeledamot Christina Nygårds motion och hänsköt
den till kommunstyrelsen för beredning.
_________

Fkn § 31

Simning är en viktig och på många sätt en mycket bra motionsform och en
ännu viktigare livsfärdighet. Tyvärr är många, både barn och äldre, icke simkunniga eller så är simkunnigheten svag. En allmän simtid i Malax simhall
skulle sannolikt förbättra kommuninvånarnas simkunnighet, gynna välmående
och ge bättre hälsa.
Fritids- och kulturnämnden har under några års tid haft gratis simtider för allmänheten och även simkurser för både barn och vuxna. Dessa gratis simtider
och simkurser har betalats via olika projekt. Med erfarenhet från dessa kan vi
konstatera att ett behov finns för att förbättra simkunnigheten, både för barn
och vuxna. Alla barn borde få vattenvana och så tidigt som möjligt. Att erbjuda
allmänna simtider i simhallen är ett bra sätt att uppmuntra till simning för barn
och familjer. Tyvärr lär sig inte alla barn att simma varken i simskola eller i
skolan utan behöver mera tid i vattnet. Det är också viktigt att barn får en vattenvana så tidigt som möjligt.
Simning stärker bl.a. den aeroba och anaeroba konditionen, stärker muskelkonditionen, förbättrar andningen, förbättrarar lymfans flöde, förbättrar muskelkoordination, är bra för det psykiska välbefinnandet och är alltså bra för både
kropp och själ.
En egen simhall i kommunal regi är kostsamt, så att hyra in sig i Övermalax
simhall för att erbjuda simhallstider gratis eller till ett förmånligt pris vore ett
mycket bra alternativ. Som exempel kan vi ta Kristinestads simhall som kostar
utan avskrivningar ca 390 000 €/år, med avskrivningar ca 540 000 €/år och besökarantalet är ca 30 000/år, vilket ger en driftskostnad på ca 13 €/besökare.
Skulle kommunen hyra simhallen i Övermalax t.ex. 30 veckor/år och två tider a
3-4 timmar/gång skulle detta kosta kommunen ca 14 000 € samt lönekostnaderna på ca 6 000 €/år, totalt 20 000 €.

MALAX KOMMUN
MAALAHDEN KUNTA

På våra allmänna tider, som erbjudits gratis, har besökarantalet varit 5-40 besökare/gång. Har man simhallen upp 2 gånger i veckan 3-4 h/gång borde besökarantalet uppgå i medeltal till ca 50 personer, alltså 1500/år och blir då i medeltal ca 13 €/besökare.
Simning är viktigt på många olika sätt och kommunen borde erbjuda simtider
för allmänheten. För att kunna utvärdera behovet och effekterna borde kommunen erbjuda tillräckligt med simtider under tillräckligt lång tid, t.ex. två simtider under 30 veckor.
Bilagor:
- MOTION, simningstid i Övermalax simhall
Fritidssekreterare Hendrickssons förslag:
Fritids- och kulturnämnden föreslår för kommunstyrelsen att reservera 20 000
€ i budgeten för allmänna simtider i Malax simhall.
Beslut:
Fritidsnämnden ställer sig positiva till motionen, malaxbornas välmående är
mycket viktigt och av det är simning och simkunskaper en viktig del. Fritidsnämnden är i stort behov av ökade resurser för flera åtgärdsområden, främst
inom kulturen och ungdomssidan. Nämnden strävar till ökade anslag för budgetåret 2020 där förhoppningsvis även utökad simning och annat ryms med.
Motionen förklaras därmed slutbehandlad och beaktas i höstens budgetförhandlingar.
__________
Kst § 163

Kommundirektör Jenny Malmstens:
Fritids- och kulturnämnden har, som framgår av nämndens beredning, under
några års tid haft gratis simtider för allmänheten och även simkurser för både
barn och vuxna. Dessa gratis simtider och simkurser har betalats via olika projekt. Fritidsnämnden konstaterar i sitt beslut att nämnden är i stort behov av
ökade resurser för flera åtgärdsområden, främst inom kulturen och ungdomssidan. Nämnden strävar till ökade anslag för budgetåret 2020 där förhoppningsvis även utökad simning och annat ryms med.
Bilaga:
- motion
Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen ger fritids- och kulturnämndens redogörelse som sitt svar på
motionen och föreslår att fullmäktige förklarar motionen slutbehandlad.
Beslut:
Godkändes.
_________

