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Kommunstyrelsen 

Motion av Lisen Burmeister (SD) om likvärdig tillgång till 
simhallstid för alla elever i kommunens skolor årskurs 1-6 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Lisen Burmeister (SD), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 12 
december 2016: 
 
- Att alla elever i årskurs 1-6 får minst 2 idrottslektioner per termin förlagda i simhall. 
- Att de sim/vattenprov som krävs för uppfyllandet av betygskriterierna utförs i simhall. 
 
Motionen återges som bilaga 1. 
 
Nämndbehandling 
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 19 april 2017 och föreslår 
att motionen avslås. Utbildningsförvaltningens föredragning sammanfaller med 
föredragningen nedan. Gentemot beslutet avgav ledamoten för (SD) reservation till förmån 
för bifall till motionen. Protokollsutdrag återges som bilaga 2. 
 
Föredragning 
Att lära ut simkunnighet är ett viktigt uppdrag för skolan. I kunskapskravet för betyget E i 
slutet av åk 6 ingår att eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 
Ansvaret för planering och genomförande av undervisningen samt bedömning av elevernas 
kunskaper vilar på läraren med stöd av rektor.  
 
Inom grundskoleverksamheten i kommunens regi finns en gemensam riktlinje att alla skolor 
ska genomföra simtest under augusti-oktober för elever i åk 5. Alla elever som inte klarar 
simtestet ges tillgång till simundervisning på Fyrishov under ledning av en centralt anställd 
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simlärare. Eleverna ges därmed möjlighet att uppnå kunskapskravet om simkunnighet i åk 6. 
Med ett par undantag drivs skolorna utanför Uppsala tätort i kommunens regi. Ansvaret för 
simundervisningen vid de fristående skolorna ligger hos respektive enskild huvudman. 
 
De simanläggningar som finns att tillgå för simundervisning är Fyrishov och Gottsundabadet. 
Varje skola kan boka in sig för simundervisning och för simtest på dessa anläggningar. Några 
skolor löser sin simundervisning på annat sätt. Almunge har en liten simbassäng som 
Almunge skola och omkringliggande skolor använder. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 om omfattande investeringar för att utveckla 
Fyrishov bad. I beslutet ges utbildningsnämnden i uppdrag att skapa förutsättningar för ett 
samlat skoluppdrag avseende simkunnighet.  
 
Björklinge skola håller simundervisning i Långsjön där det finns en lämplig badplats i 
närheten av skolan. Skolan förlägger simundervisning och simtest under första skolveckan i 
augusti då vattentemperaturen är relativt hög. Det finns våtdräkter till elever som tycker att 
det är kallt i vattnet. Precis som vid andra skolor får elever tillgång till undervisning och test i 
Fyrishov om man inte har genomfört provet i Långsjön. Rektor och lärare bedömer att den 
simundervisning som erbjuds vid Björklinge skola fullt ut ger de förutsättningar som behövs 
för att ge vattenvana och simkunnighet. Elevernas resultat när det gäller simkunnighet är inte 
lägre än vid andra skolor i kommunen. Lösningen gör att det inte i samma omfattning behöver 
tas tid från annan undervisning för att resa till simhall.  
 
Utbildningsnämnden bedömer att skolornas nuvarande arbetssätt ger fullgod simundervisning. 
Det finns inte behov av ytterligare direktiv som både riskerar att försämra villkoren för annan 
undervisning och medföra ökade kostnader. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson    Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 



\:Ski 1(31A) .1.A3 Li 

Motion om likvärdig tillgång till simhallstid för 
alla elever i kommunens skolor, årskurs 1-6 

Simning och lekar i vatten är en del av kursplanen för undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Barn 
behöver få vattenvana och lära sig simma. Att kunna simma är viktigt för att förhindra olyckor och rädda 
liv. Denna viktiga kunskap ska ges likvärdigt till alla kommunens elever. 

Läraren är ansvarig för att planera simundervisningen men råder inte över platsen för undervisningen, 
utan den blir ofta förlagd dit där det är närmast. Här blir det en orättvisa för landsortsskolor jämfört med 
tätortsskolor som har närhet till simhallar. Skolor på landsorten har ofta endast simträning i någon 
närliggande sjö och endast vid något enstaka tillfälle i början av höstterminen. 

Badtemperaturen skiljer sig markant mellan simhallarna och sjöarna. Som jämförelse kan nämnas att när 
Björldinge skola hade sina simdagar i början av höstterminen 2016 i Långsjön i Björldinge. Vid tiden för 
simningen så var det 17 grader i vattnet. På Fyrishovs hemsida anger de badtemperaturer från 27 grader 
upp till 35, beroende på bassäng. 

I läroplanen anges att för årskurs 1-3 ska elever ha lekar och rörelser i vatten, de ska få träna på att 
balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. I årskurs 4-6 är kraven utökade och utöver krav på 
simning i mag- och ryggläge ska de även få öva livräddning och att hantera nödsituationer. 

Då simkunnighet, vattenvana och livräddning är så oerhört viktigt måste eleverna få chans att 
regelbundet träna detta för att kunskapen ska befästas och vara lätt att plocka fram i händelse av 
nödsituation. Att då endast träna simning och leka sig till vattenvana en gång om året i 17 gradigt vatten 
främjar inte lärandet. För att alla barn i kommunen ska få likvärdiga förutsättningar för att bli trygga med 
vatten och simkunniga krävs regelbunden träning under goda förhållanden för hela kommunens elever. 

Skolverket har specifika krav på vattenvana och simkunnighet för respektive årskurs 

Kostnaden för att åka med landsortselever in till en simhall är givetvis högre än att låta barnen gå till en 
närbelägen sjö men borde kunna beredas utrymme inom befintliga budgetramar. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att alla elever i årskurs 1-6 får minst 2 idrottslektioner per termin förlagda i simhall 
• att de sim/vattenprov som krävs för uppfyllandet av betygskriterierna utförs i simhall 

Björklinge den 12 december 2016 

Lisen Burmeister (SD) 
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 Sammanträdesdatum: 2017-06-19 
 

Justeringens 

plats och tid: Stationsgatan 12, 2017-06-21 

Underskrifter:    

 Caroline Hoffstedt, ordförande  Christopher Lagerqvist, justerare 

    

 Lars Niska, sekreterare   

 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

Organ: Utbildningsnämnden 

Datum: 2017-06-19 Sista dag att överklaga: 2017-07-13 

Anslag sätts upp: 2017-06-22 Anslaget tas ner: 2017-07-14 

Protokollet finns 

tillgängligt på: www.uppsala.se och utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 

 

Underskrift:  ............................................................................  
 Lars Niska 
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Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12, klockan 16:00 – 17:30 

Beslutande: 

 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande 

Christopher Lagerqvist (M), 2:e 

vice ordförande 

Elin Stening (MP) 

Mattias Kristenson (S) 

Gunilla Oltner (S) 

Jan-Åke Carlsson (S) 

Sanna Sundvall (MP) 

Markus Lagerquist (M) 

Fredrik Hultman (M), 

tjänstgörande ersättare 

Lennart Köhler (MP) 

Sverker Åslund (V) 

Unn Harsem (C) § 95-112 

Kajsa Ragnarsson (V) § 113-115 

Anna Johansson (C) 

Pär Sehlstedt (SD) 

Martin Wisell (KD) 

 

Ersättare: 

 

Kajsa Ragnarsson (V) § 95-112 

Clemens Lilliesköld (V) 

 

Övriga  

deltagare: 

Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 

Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Märit 

Gunneriusson Karlström enhetschef, Omar Hijazi enhetschef, Birgitta Najafi 

ekonomichef, Berit Svantesson HR-chef, Katarina Håkansson koordinator, Ingela 

Hamlin chef grundskolan, Erik Ojala chef gymnasieskolan § 95-97 och Marie 

Fellenius administrativ chef förskolan 

  

Utses att justera: Christopher Lagerqvist (M) Paragrafer: 95 – 115 
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§ 110 

 

Motion av Lisen Burmeister (SD) om likvärdig tillgång till simhallstid för 

alla elever i kommunens skolor årskurs 1-6 

UBN-2017-1887 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå motionen. 

  

 

Reservation 

Pär Sehlstedt (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Lisen Burmeister (SD), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 12 december 

2016, 

- att alla elever i årskurs 1-6 får minst 2 idrottslektioner per termin förlagda i simhall 

- att de sim/vattenprov som krävs för uppfyllandet av betygskriterierna utförs i simhall 

  

Att lära ut simkunnighet är ett viktigt uppdrag för skolan. I kunskapskravet för betyget E i slutet av åk 

6 ingår att eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Ansvaret för planering och 

genomförande av undervisningen samt bedömning av elevernas kunskaper vilar på läraren med stöd 

av rektor. 

  

Inom grundskoleverksamheten i kommunens regi finns en gemensam riktlinje att alla skolor ska 

genomföra simtest under augusti-oktober för elever i åk 5. Alla elever som inte klarar simtestet ges 

tillgång till simundervisning på Fyrishov under ledning av en centralt anställd simlärare. Eleverna ges 

därmed möjlighet att uppnå kunskapskravet om simkunnighet i åk 6. Med ett par undantag drivs 

skolorna utanför Uppsala tätort i kommunens regi. Ansvaret för simundervisningen vid de fristående 

skolorna ligger hos respektive enskild huvudman. 

  

De simanläggningar som finns att tillgå för simundervisning är Fyrishov och Gottsundabadet. Varje 

skola kan boka in sig för simundervisning och för simtest på dessa anläggningar. 

  

Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 om omfattande investeringar för att utveckla Fyrishov bad. 

I beslutet ges utbildningsnämnden i uppdrag att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag 

avseende simkunnighet. 

Några skolor löser sin simundervisning på annat sätt. Almunge har en liten simbassäng som Almunge 

skola och omkringliggande skolor använder. 

  

Björklinge skola håller simundervisning i Långsjön där det finns en lämplig badplats i närheten av 

skolan. Skolan förlägger simundervisning och simtest under första skolveckan i augusti då 

vattentemperaturen är relativt hög. Det finns våtdräkter till elever som tycker att det är kallt i vattnet. 

Precis som vid andra skolor får elever tillgång till undervisning och test i Fyrishov om man inte har 

genomfört provet i Långsjön. Rektor och lärare bedömer att den simundervisning som erbjuds vid 
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Björklinge skola fullt ut ger de förutsättningar som behövs för att ge vattenvana och simkunnighet. 

Elevernas resultat när det gäller simkunnighet är inte lägre än vid andra skolor i kommunen. 

Lösningen gör att det inte i samma omfattning behöver tas tid från annan undervisning för att resa till 

simhall. 

  

Utbildningsnämnden bedömer att skolornas nuvarande arbetssätt ger fullgod simundervisning. Det 

finns inte behov av ytterligare direktiv som både riskerar att försämra villkoren för annan undervisning 

och medföra ökade kostnader. 

  

Yrkande 
Pär Sehlstedt (SD) yrkar bifall till motionen.  

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Pär Sehlstedts (SD) yrkande om bifall till motionen och 

finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.  

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 

Motionen 2016-12-12 
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