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Svar på motion om vattenprover i Ryssby simhall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla den första att-satsen: Kommunfullmäktige ger kultur och
fritidsnämnden i uppdrag att se om det går att lösa problematiken kring
provtagningen med egen personal de gånger någon vill hyra badet.
att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag
att se över ansvars- och säkerhetsfrågan vid uthyrning av samtliga simhallar och
lämnar förslag till ett regelverk.
att ärendet läggs till beredningen inför budget 2019.
att kommunfullmäktige avslår den andra att-satsen: Kommunen eventuellt också
utbildar exempelvis några Ryssbybor att kunna ta detta prov mot en ringa
ersättning.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Ljungby yrkar i november 2016, genom Henrik
Pettersson (SD), att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att se om det går att lösa problematiken kring provtagning med egen
personal de gånger då någon vill hyra badet och att kommunen eventuellt också
utbildar exempelvis några Ryssbybor i att kunna ta detta prov mot en liten
ersättning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2013 ansvaret för simhallen i
Ryssby. Förvaltningscheferna för kultur- och fritid och barn- och utbildning har
dock samma uppfattning om att verksamhets- och budgetansvar för samtliga
kommunens simbassänger med fördel kan ansvaras av kultur -och
fritidsnämnden. Ytterligare öppettider medför dock ökade kostnader för
förvaltningen vilket det i nuläget inte finns utrymme för.
Ansvaret för Ryssbybadet och provtagning av kemikalier regleras via den
arbetsmiljödelegation som rektor har skrivit under och kan inte överlåtas på
någon utomstående.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till att det för närvarande inte finns ekonomiskt utrymme för
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ytterligare öppettider och att ansvarsfrågan först bör utredas, både lokalt och
övergripande.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen med
anledning av att simhallen Ryssby ligger under barn- och utbildningsnämndens
ansvar och motionen bör därför handläggas av denna nämnd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla den första att-satsen: Kommunfullmäktige ger kultur och
fritidsnämnden i uppdrag att se om det går att lösa problematiken kring
provtagningen med egen personal de gånger någon vill hyra badet.
att kommunfullmäktige avslår den andra att-satsen: Kommunen eventuellt också
utbildar exempelvis några Ryssbybor att kunna ta detta prov mot en ringa
ersättning.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-06-21.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2017-02-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2017-08-29.
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