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Utbildningsnämnden 

Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Viktoria Mörck (V) 
om simundervisning för barn i förskoleklass 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Viktoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 februari 
2019 att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och Fyrishov i uppdrag att erbjuda 
samtliga barn i förskoleklass avgiftsfri simundervisning på undervisningstid, och att resurser 
för detta tillskjuts i Mål och budget. 
 
Motionen återges som bilaga. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Simundervisningen är ett nationellt uppdrag för grundskolan och ingår som ett centralt 
innehåll i grundskolans ämne idrott och hälsa. För att få godkänt betyg i idrott och hälsa i 
årskurs 6, alltså minst betyget E, ska en elev 
 

• kunna simma 200 meter, varav minst 50 meter på rygg och resten på valfritt simsätt 
• kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. 

Undervisningen börjar i årskurs 1–3. Eleverna ska då utveckla sin vattenvana genom att göra 
övningar och leka i vatten. De ska träna på att flyta och balansera, samt att simma i mag-och 
ryggläge.  
 
I årskurserna 4–6 ligger betoningen mer på att utveckla simförmågan. Efter att eleverna fått 
möjlighet att utveckla grundläggande vattenvana och simkunnighet övergår undervisningen i 



årskurserna 7–9 till att handla om olika simsätt i mag- och ryggläge. Med det menas till 
exempel crawl, bröst- och fjärilssim samt ryggsim. 
 
Läsåret 2018/19 erbjöds alla elever i förskoleklass simundervisning med stöd av ett 
statsbidrag på cirka 6,4 miljoner kronor. Undervisningen anordnades av Fyrishov där det har 
funnits simlärare på plats i simhallen och det har även funnits en organisation för transporter. 
Berörda skolor har sett mycket positivt på satsningen då det har givit en möjlighet för 
eleverna att tidigt få simundervisning.  
 
Statsbidraget finns inte längre kvar, men utbildningsnämnden skulle gärna fortsätta med 
denna satsning om statsbidraget återkommer. I en situation med ansträngda ekonomiska 
förutsättningar är det dock viktigt att en så stor andel som möjligt av tillgängliga resurser går 
till verksamhetens grunduppdrag. En satsning på simundervisning i förskoleklass bedöms 
därför möjlig endast om det ges finansiering via statsbidrag. Motionen avslås därmed. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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