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Simhall i Ekerö
Under många år har det lovats och planerats för en simhall. Medborgarna suckar nästan lite trött när
frågan kommer upp. Några säger uppgivet att det inte är meningsfullt att ens försöka, andra undrar
upprört vad politikerna håller på med som inte klarar leverera. Många har tröttnat på diskussionen
och mer eller mindre gett upp frågan.
Behovet av en simhall i Ekerö är stort. Det har blivit än tydligare när flera i Stockholms stad har
stängts på grund av renovering. Men det vi behöver är inte storslagna planer på äventyrsbad och
konferensanläggningar, det som behövs är funktionella undervisningsbassänger.
Ekerös skolor är helt utlämnade till egna lösningar. En utredning skulle göras för ett par år sedan för
att se hur man löste det, men något resultat redovisades aldrig. På vissa skolor får eleverna i någon
årskurs åka regelbundet för simträning, på en del skolor uppmanas föräldrarna att lösa det och lämna
in intyg från behörig simlärare på barnens simkunnighet. Gemensamt för alla är att det är upp till
rektor att hitta en lösning och när det inte finns tillräckligt med simhallar i Stockholms län skapar det
stora problem, ekonomiskt och logistiskt.
I läroplanen framgår tydligt att det är skolan som ansvarar för simundervisningen och att den
genomförs på ett sätt så att eleven kan uppnå kunskapskraven. Men kommunen måste ge
förutsättningar till skolorna att uppfylla dessa krav. Socialdemokraterna anser inte att det är rimligt
att det ska vara upp till varje rektor att hitta en lösning. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp för
att garantera alla barn en fullgod undervisning.
Simkunskap är inte bara något som räddar liv genom att minska på drunkningsolyckor. Det gynnar
även hälsan hos väldigt många andra då det är en skonsam och nyttig träningsform för många andra.
Den som av olika anledningar har bekymmer med rörelseapparaten kan på ett mycket fördelaktigt vis
rehabiliteringsträna i vatten. Det kan både stärka och bibehålla förmågor hos många som har det
behovet.
I Ekerö saknas även möjligheten till simning som träningsform. Med en simhall i kommunen
finnsförutsättningar för bildandet av en lokal simklubb som skulle kunna bredda utbudet av träning i
kommunen. Något som kan vara till glädje för barn, unga och äldre.

Därför vill Socialdemokraterna
Att

kommunen skyndsamt utreder förutsättningen för att bygga ett badhus inom befintlig
detaljplan

Att

ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att hitta en kommungemensam lösning
gällande simundervisning för Ekerö kommuns elever

Att

inleda en aktiv och öppen diskussion med Ladza gällande deras tankar kring Ekerö
Arena
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