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Kommunstyrelsen Datum:

Protokollsutdrag 2019-10-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 223

Svar på motion om simundervisning för barn i
förskoleklass från Tobias Smedberg (V) och
Hanna Victoria Mörck (V)

KSN-2019-0704

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Ahlstedts (M) yrkande.

Simon Alm (SD) reserverar sigmot beslutet till förmån för eget yrkande.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Simon Alm (SD), Fredrik Ahlstedt (M) och Stefan Hanna (-) yrkar avslag till motionen.

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alm (SD) med fleras yrkande om
avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 februari
2019att kommunfullmäktigeger utbildningsnämnden och Fyrishovi uppdragatt erbjuda
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2019-10-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

samtliga barn i förskoleklassavgiftsfri simundervisningpå undervisningstid, och att
resurser för detta tillskjuts i Mål och budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1 oktober 2019 § 287
Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2019
Motion om simundervisning för barn i förskoleklass från Tobias Smedberg (V) och
Hanna Victoria Mörck (V), 2019-02-14
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 19 juni 2019 § 129
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-10-01

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 287

Svar på motion om simundervisning för barn i
förskoleklass från Tobias Smedberg (V) och
Hanna Victoria Mörck (V)

KSN-2019-0704

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om
avslag till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria 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.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2019-10-01

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-20
- Motion om simundervisning för barn i förskoleklass från Tobias Smedberg (V) och

Hanna Victoria Mörck (V), 2019-02-14
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria 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 1. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 19 juni 2019 och föreslagit att motionen 
avslås. Utbildningsnämnden ställde sig positiva till motionen men bedömde att 
satsningen endast är möjlig med finansiering via det statsbidrag på 6,4 miljoner som 
fanns läsåret 2018/19. 

I nämnden reserverade sig ledamoten för (V) mot beslutet och ledamoten för (SD) 
lämnade ett särskilt yttrande. 

Protokollsutdraget återges som bilaga 2. 

 

Datum: Diarienummer: 
2019-09-20 KSN-2019-0704 

Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 
 
 
Handläggare:  
Håkansson Katarina 
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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 det har gjorts utrymme för kostnaden i Mål 
och budget för 2020-2022 och kommunen kommer att erbjuda simundervisning för 
barn i förskoleklass. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström
   
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 





Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sam manträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 129 

Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Viktoria Mörck (V) 
om simundervisning för barn i förskoleklass 
UBN-2019-4430 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Nu är sommaren här och många barn kommer vara på badplatser och leka i 
vatten när det är fint väder. För att ge alla barn en bra start i ämnet simning och 
för att ge goda förutsättningar till härliga bad och att undvika olyckor så är, en för 
föräldrar, kostnadsfri simundervisning i förskoleklass, arrangerad av kommunen, 
en god ordning. Alla föräldrar har inte råd till privat simundervisning och 
simkunnighet räddar liv. 

Mot bakgrund av utbildningsnämndens totala budget på 5,3 miljarder och utifrån 
vad gott det gör att kunna simma, så är 6,4 miljoner inte särskilt mycket pengar. Vi 
i vänsterpartiet vidhåller därmed motionens intention och reserverar oss mot 
nämndens avslagsbeslut och hoppas att alla barn i Uppsala i framtiden färsig 
simma senast i förskolan. 

Särskilda yttranden 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna (SD) välkomnar förslag om att utöka simundervisningen 
till även barn i förskoleklass. För ytterst sett handlar det om att rädda barns liv 
från drunkningsolyckor. SD håller dock med om förvaltningens beskrivning 
kring det ekonomiska läget och vikten av att fokusera på skolans kärnuppdrag. 
Frågan om simundervisning är ändå såpass viktig att SD menar att man bör 
titta närmare på det. Det är en självklarhet att alla barn ska lära sig simma, 
men det är inte självklart att samtliga barn i förskoleklass ska lära sig att 
simma på ett av kommunens dyraste bad, Fyrishov. Vi kommer därför att 
återkomma i frågan i vårt budgetarbete för att se över mindre 
kostnadskrävande lösningar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sa mmanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

Sammanfattning 
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. 
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. 

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag att avslå motionen mot bifall av 
motionen och finner att nämnden beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 21 maj 2019. 
Motion till Uppsalas kommunfullmäktige: simundervisning för barn i förskoleklass. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nd e 
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