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Aktuell information om simskola
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning
Simskolan på fritiden erbjuds i kommunens båda simhallar på sena eftermiddagar, kvällar
och helger. Simundervisningen bedrivs av tre olika anordnare. Det är två föreningar
Skuru IK och Saltsjöbadens IF samt företaget Medley som är kommunens upphandlade
driftsaktör av simhallar. Nacka kommun administrerar simskolan och tillsätter platser.
Det är i nuvarande system och med nuvarande rutiner administrativt komplicerat att fylla
de olika simskolegrupperna då lediga platser ska erbjudas.
Våren 2021 upphandlades ett nytt IT-system för bokning och bidrag. I detta system finns
nya möjligheter gällande bokning av simskolan, som till exempel direktbokning av plats.
Ett införande av direktbokning underlättar för medborgaren. Medborgaren får själv göra
valet av vilken grupp och tid som passar bäst just nu och vid detta tillfälle även betala sin
plats. De olika nivåerna kommer att på ett tydligt sätt synas när de bokar och hur många
platser som finns lediga. Nivåindelningarna, simskolans tider, dagar samt aktörer kommer
vara densamma som nuvarande. Förändringen kommer att genomföras under våren 2022
när det nya bokning och bidragssystemet är i drift. Arbetet genomförs i dialog med
berörda aktörer.

Ärendet
Bakgrund
Fritidsnämnden är ansvarig finansieringsnämnd för simhallarna. Det innebär att
nämnden ska finansiera skötsel och drift av simhallar samt hyran av simhallsfastigheterna.
Fritidsnämnden är även verksamhetsansvarig för verksamheten som bedrivs i
simhallarna. Under 2006 genomfördes en större översyn av simskolan på fritiden. Utifrån
det arbetet startade 2008 den simskola som fortfarande erbjuds idag. Simskola på fritiden
ska ses som ett komplement till skolans simundervisning.
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Dagens simskola på fritiden
Simskolan på fritiden erbjuds i kommunens båda simhallar på sena eftermiddagar, kvällar
och helger. Att erbjuda och organisera simskola på fritiden är ett frivilligt åtagande för
kommunen. Simundervisningen bedrivs av tre olika anordnare. Det är två föreningar,
Skuru IK och Saltsjöbadens IF samt företaget Medley som är kommunens upphandlade
driftsaktör av simhallar. Nacka kommun administrerar simskolan och tillsätter platser.
För närvarande anordnas simskolan på fritiden under fyra perioder om åtta veckor och
barnen undervisas en gång i veckan. Två perioder på våren och två perioder på hösten.
Därutöver erbjuds intensivsimskola under maj och juni. Dessa pågår fyra dagar i veckan
under två veckor. Simskolan är nivåindelad i fyra olika nivåer.
Arbetsrutinerna som utvecklats inom ramen för det nuvarande IT-system som simskolan
hanteras i har bidragit till att simskolans administration komplicerats och att det krävs
mycket handpåläggning i fördelning av platser till simskolan. Det är i nuvarande system
och med nuvarande rutiner administrativt komplicerat att fylla de olika
simskolegrupperna då lediga platser ska erbjudas. Delvis beror detta på att många barn
har andra aktiviteter och vill byta tider och kanske även grupp vid tilldelning av plats. När
lediga platser fördelas prioriteras de barn som vid tillfället är äldst.
Nya möjligheter
Våren 2021 upphandlades ett nytt IT-system för bokning och bidrag. I detta system finns
nya möjligheter gällande bokning av simskolan, som till exempel direktbokning av plats.
Ett införande av direktbokning underlättar för medborgaren. Handläggningen kommer
att effektiviseras. Medborgaren får göra sitt val, och snabbt få information om att en
plats finns ledig och kan bokas, helt i linje med Nackas värdering om förtroende och
respekt för människans kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.
Förändringen av simskolan från dagens system till direkt bokning kommer innebära att
platserna till simskolan öppnas upp för bokning vid ett fast datum. Medborgaren får själv
göra valet av vilken grupp och tid som passar bäst just nu och vid detta tillfälle även
betala sin plats. De olika nivåerna kommer att på ett tydligt sätt synas när de bokar och
hur många platser som finns lediga.
Nivåindelningarna, simskolans tider, dagar samt aktörer kommer vara densamma som
nuvarande. Det genomförs endast en förändring av förutsättningarna för simskolan på så
sätt att man erbjuder platser vid ett fast datum och att kunden kan boka sin plats direkt
vid bokningstillfället. Förändringen kommer att genomföras under våren 2022 när det
nya bokning och bidragssystemet är i drift. Arbetet genomförs i dialog med berörda
aktörer.
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