
Yrkande angående – Yrkande angående finansiering 
av avgiftsfri simundervisning 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet avslås. 
 

Yrkandet 
Simlyftet innebar att alla skolor i Göteborg erbjöds avgiftsfri simundervisning för elever i 
förskoleklass, årskurs 1 samt vid behov extra simundervisning för elever i årskurs 5, 6, 8 och 9. För 
övriga årskurser ansvarade skolorna för simundervisningen på egen hand inom ramen för ordinarie 
undervisning. 

Sedan länge har staden brist på simhallar, vilket gjorde att det inte var praktiskt möjligt att genomföra 
Simlyftet enligt det tänkta upplägget. Trots att flera skolor tvingades att avböja deltagande, eftersom 
de saknade personal som kunde följa med eleverna till simundervisningen, ledde bristen till svåra 
slitage på simhallarna. Dessa problem skulle förstärkas ytterligare under 2020 då Lundbybadet 
kommer att vara stängt i sex månader för renovering. 

Simundervisningen ingår i undervisningstiden för idrott och hälsa och är en del av den obligatoriska 
skolverksamheten där alla elever omfattas av skolplikt. Grundskolenämnden arbetar nu med att se över 
hur simundervisningen för de elever som behöver extra stöd för att nå målen kan utvecklas i 
samverkan med idéburna aktörer med anledning av att Simlyftet är avslutat. 

För att säkerställa en långsiktig finansiering av stadens välfärd, finansiera kommande investeringar 
och hantera stadens strukturella underskott krävs en genomsnittlig resultatnivå om minst 2 procent, 
vilket är ett ekonomiskt mål som kommunfullmäktige har fastställt. Att det skulle finnas ”god 
marginal” att genom resultatet finansiera extra nämndbidrag om 15,5 mnkr till idrotts- och 
föreningsnämnden för att täcka kostnaderna för avgiftsfri simundervisning under 2020 stämmer därför 
inte. 
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Yrkande angående finansiering av avgiftsfri 
simundervisning 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Idrotts- och föreningsnämnden ytterligare 

nämndbidrag om 12,5 mnkr för att täcka kostnaderna för avgiftsfri 
simundervisning under 2020. Satsningen finansieras genom resultatet för 2020. 
 

Yrkandet 
I våras valde kommunstyrelsen att ställa sig bakom ett yrkande om att tilldela medel till 
Idrotts- och föreningsnämnden för att fortsätta med den avgiftsfria simskola som 
kommunen införde för ett par år sedan. Verksamheten har varit mycket uppskattad av så 
väl elever som föräldrar och lärare. 

Vi föreslår nu att reformen med gratis simskola finansieras för att säkerställa att alla barn, 
oavsett var de bor i staden eller på vilken skola de går, lär sig simma även i framtiden.  

I den av fullmäktige beslutade budgeten för 2020 finns ett resultat om 668 miljoner 
kronor vilket med god marginal räcker för att finansiera reformen. 
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