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Svar på motion (SD) gällande Simundervisning
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avstyrks.
Ärendet
Rune Nilsson (SD) har i motion daterad 5 november 2017 föreslagit att ytterligare medel ska
tillföras för att förstärka simundervisningen i skolorna.
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 15 november 2017 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till
skolnämnden för beredning.
Skolnämndens yttrande över motionen daterat den 9 februari 2018.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 15.
Förslag till beslut
Skolnämndens förslag till arbetsutskottet
Motionen avstyrks.
Beslutsgång
Ordförande frågar om skolnämndens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande
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Från: Rune Nilsson
Skickat: den 5 november 2017 14:23
Till: Therese Tanner
Ämne: Motion till Kf 2017-11-15

Motion gällande Simundervisning

2017-11-03

Motionär: Rune Nilsson SD
Simkunnigheten bland barn har sjunkit på senare år. Därmed ökar också
drunkningsolyckorna. Från att ha varit nere på nivån 79 drunknade 2010 så har
drunkningsolyckorna stadigt ökat och var 2016 uppe i 115 drunknade personer. Varav 10st
var barn. Det här är alldeles för många men också något vi kan ändra på.
I dag simtestas alla kommunens barn av Mölndals allmänna simsällskap i 3e klass. Dom barn
som inte har tillräckliga simkunskaper får extra undervisning. Vilket är bra. Men vi behöver
mer simkunskap än så.
För en hel del barn tar det ett tag att bli simkunniga.
Därför tror jag att det hade varit bra att alla barn som går i första eller andra klass fick komma
till simundervisning 5 ggr. För att sedan komma tillbaka till simskolan i åk 3 och simtestas.
Då är vi säkra på att vi skulle kunna lyfta simkunnigheten bland barn i Mölndal.
Dessutom behöver vi här också lite rättvisa. Att redan kunna simma ska inte diskvalificera
barn i skolan från sim och bad. Barn som är duktiga i bollsporter som fotboll, basket mm får
briljera på gymnastiklektionerna. Vilket naturligtvis är uppbyggande för deras självförtroende.
Det samma borde naturligtvis även gälla för barn som är goda simmare.
Tidig simundervisning är bra för motoriken och fysiken. Dessutom får barnen se att vi alla är
både lika och olika innan vuxenvärlden sätter griller i huvudet på barnen.
En del barn kommer också upptäcka att det finns en sport också för dom.
Att ge alla kommunens ca 800 barn under exempelvis årskurs 2 god simundervisning 5
gånger skulle kosta 420000 kr. Det är dessutom ett uppdrag som Mölndals allmänna
simsällskap skulle klara av.
Jag vill med andra ord att vi ska behålla all den simundervisning som vi har idag. Dessutom
tillföra 5 simlektioner för alla barn i första eller andra klass.
Yrkande:
Vi ska vi behålla all den simundervisning som vi har idag.
Dessutom tillföra ytterligare medel och uppdraget till Mölndals simsällskap att anordna 5
simlektioner för alla barn i första eller andra klass.
Rune Nilsson
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Svar på motion (SD) om simundervisning i skolan
Beslut
Skolnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen avstyrks.
Ärendet
I en motion från Sverigedemokraterna vill motionären dels behålla dagens simundervisning,
dels tillföra ytterligare medel för ytterligare fem lektionstimmar för alla barn i årskurs 1 eller
2. Uppdraget ska enligt motion tillfalla Mölndals allmänna simsällskap
(MASS).Skolförvaltningen bedömer att behovet inte överensstämmer med kostnaden. I syfte
att fånga de elever som inte har lärt sig simma i årskurs sex erbjuds dels fortsatt
simundervisning, dels möjligheten att delta i lovsimskola. Vidare kommer barn i förskoleklass
att erbjudas gratis simundervisning om tio lektioner 2018-2019 (2018 är bidragsfinansierat,
finns bidraget kvar 2019 så fortsätter gratis simundervisning). Dessa satsningar tillsammans
bedöms ha större effekt för simkunnigheten och därmed uppfyllande av kunskapskraven bland
Mölndals elever än motionens förslag.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Ärendets behandling
Motion (SD) om simundervisning den 3 november 2017.
Begäran om yttrande den 28 november 2017.
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2018.
Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari 2018, § 6.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till skolnämnden
Motionen avstyrks.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Svar på motion (SD) om simundervisning i skolan
Förslag till beslut
Motionen avstyrks.
Ärendet
I en motion från Sverigedemokraterna vill motionären dels behålla dagens simundervisning,
dels tillföra ytterligare medel för ytterligare fem lektionstimmar för alla barn i årskurs 1 eller
2. Uppdraget enligt motion ska tillfalla Mölndals allmänna simsällskap (MASS).
Skolförvaltningen bedömer att behovet inte överensstämmer med kostnaden. I syfte att fånga
de elever som inte har lärt sig simma i årskurs sex erbjuds dels fortsatt simundervisning, dels
möjligheten att delta i lovsimskola. Vidare kommer barn i förskoleklass att erbjudas gratis
simundervisning om tio lektioner 2018-2019 (2018 är bidragsfinansierat, finns bidraget kvar
2019 så fortsätter gratis simundervisning ). Dessa satsningar tillsammans bedöms ha större
effekt för simkunnigheten och därmed uppfyllande av kunskapskraven bland Mölndals elever
än motionens förslag.
Beredning
Simning och lekar i vatten är en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Att kunna
simma är viktigt för att kunna utnyttja hav och sjö samt för att förhindra olyckor. Enligt
kursplanen för Idrott och hälsa ska eleverna som går ut årskurs sex kunna simma minst 200
meter och hantera nödsituationer vid vatten.
För att få godkänt betyg i årskurs 6, alltså minst betyget E, ska en elev:
•
•

Kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Skolan och läraren i ämnet Idrott och Hälsa ansvarar för att undervisa i simning, badvett och
säkerhet. För att kvalitetsäkra arbetet när det gäller simning samarbetar förvaltningen sedan
många år med MASS. Skolförvaltningen har ett avtal med MASS som innebär att simtest och
simundervisning sköts av föreningens simlärare. En idrottslärare har som uppdrag (10
procent) att centralt planera, organisera och samordna simtest och undervisning enligt
följande upplägg:
•
•
•

Simtest av elever åk 3 och 4 (200 m varav 50 m på rygg)
Simundervisning i grupp för de elever åk 3 och 4 som inte klarar testet
Möjligheter till simundervisning kvarstår för äldre elever som inte klarat testet
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•

MASS rapporterar till skolan om elevens utveckling och när målet är uppnått

Efter simtest, simundervisning och extra lektioner i årskurs 3 2016/17 klarade 86 procent av
eleverna kunskapskravet. De som inte klarar simtestet efter simlektioner erbjuds att delta vid
extra lektioner. De enheter där det andelen simkunniga är relativt låg är dock deltagandet lågt
vid dessa tillfällen. MASS bedömer att om fler nyttjande denna möjlighet skulle
simkunnigheten öka.
Möjligheten finns för elever som inte klarar simtestet att fortsätta med simundervisning i
senare årskurser. Denna grupp kan vidare få simundervisning under loven då regeringen inför
ett stöd till huvudmännen för att anordna simskola på loven för elever i årskurs 6–9.
Regeringen avsätter 14 miljoner kronor för satsningen.
Förnärvarande planerar förvaltningen att, med hjälp av statsbidrag, införa kostnadsfri
simskola för förskoleklass. Denna satsning innebär att alla förskoleklasselever kommer att
erbjudas att delta i simskola i syfte skapa god vattenvana och förbättrade förutsättningar för
att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa.
Dessa möjligheter och satsningar tillsammans bedöms ha större effekt för simkunnigheten och
därmed uppfyllande av kunskapskraven bland Mölndals elever än motionens förslag om fem
lektionstillfällen i årskurs 1 eller 2. Vidare anses kostnaderna för motionens förslag inte
motiverade utifrån dess effekt för simkunnigheten och därmed uppfyllande av
kunskapskraven.
Ekonomi
2017/18 har skolförvaltningen 882 elever i årskurs 1 och 837 elever i årskurs 2. Det motsvarar
en ungefärlig personalkostnad MASS på 750 000 kr (MASS uppskattar kostnaden för att
bedriva simundervisning för förskoleklass-elever till 1 200 000 kr för åtta tillfällen per klass –
översatt till fem tillfällen för årskurs 1 eller 2 blir det (1 200 000 kr/ 8 tillfällen = 150 000 kr)
150 000 kr * 5 tillfällen = 750 000 kr). Därutöver tillkommer transportkostnader mellan skola
och simhall. Dessa uppgår till ungefär 1 000 kr per skola och tillfälle, förutsatt att vi kan
planera in tre deltagande skolor per dag likt dagens upplägg. Uppskattningsvis 14 skolor (fyra
har idag gångavstånd) med åk 1-2 ger en kostnad på 70 000 kr, (14 skolor * 1000 kr * 5
tillfällen).
Kostnader för hyra simhallar uppgår idag till 2,2 miljoner och omfattar simtester och övriga
simlektioner. Eftersom motionens insats är större än nuvarande insatser kommer
hyreskostander troligen att vara minst lika stor.
Det tillkommer också extra kostnader för personal i samband med simundervisningen, minst
en extra personal behöver tas i anspråk (transport och omklädning). Omfattningen är ungefär
46 000 kr beräknat på en månadslön på 25 000 kr.
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Detta är kostnader som behöver tas i budget och blir då aktuellt först i samband med budget
2019.
Beräknade kostnader (i kronor):
•
•
•
•
•

MASS personalkostnader
Transportkostnader
Hyreskostnader simhall
Egna personalkostnader
SUMMA BERÄKNADNE KOSTADER

750 000
70 000
2 200 000
46 000
3 066 000

Bedömning
Nuvarande möjligheter och framtida satsningar tillsammans bedöms ha större effekt för
simkunnigheten och därmed uppfyllande av kunskapskraven bland Mölndals elever än
motionens förslag om fem lektionstillfällen i årskurs 1 eller 2. Vidare anses kostnaderna för
motionens förslag inte motiverade utifrån dess effekt för simkunnigheten och därmed
uppfyllande av kunskapskraven.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Fredrik Hellsten
Förvaltningschef

