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Yttrande angående Yrkande från V, MP och S angående 
finansiering av avgiftsfri simundervisning 
 

 

Skollagen säger att skolan och läraren ansvarar för att undervisa i simning, badvett och 
säkerhet. Simundervisning ingår i det centrala innehållet i kursplanen för idrott och hälsa 
i årskurs 3, 6 och 9. Simförmåga ingår i kunskapskraven för årskurs 6 och 9 och därför 
förväntas skolan ge simundervisning. Om eleven med hjälp av rätt stöd kan lära sig 
simma så har eleven rätt att göra det, då kan undantagsbestämmelsen inte tillämpas. 

Behövs det mer pengar till simundervisning, då får skolan äska om mer pengar till detta. 
Saknas det personal som hinner lära ut, får de medel man tilldelas användas för att anlita 
en simlärare. 

Göteborg ligger vid havet, vi har flera natursköna sjöar och här har generation efter 
generation lärt sig simma. Om sommaren står det föräldrar fritt att engagera sig i sina 
barns simundervisning ute vid våra många badplatser. Kommunen bör inte ta bort det 
ansvaret från föräldrarna. 

Ytterligare 12,5 mkr är mycket pengar för något som redan ska kunna fungera.  
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Yttrande  
2020-02-03  

  
Ärende nr 2.2.18 



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. 

Staden har länge haft brist på simhallar och Simlyftet ledde till stort slitage på simhallarna. Detta trots 
att flera skolor tackade nej till deltagande i lyftet av olika anledningar. Under 2020 kommer 
Lundbybadet att vara stängt i sex månader för renovering. Detta skulle öka belastningen ytterligare på 
övriga simhallar och inte göra det möjligt att genomföra Simlyftet på samma sätt som innan. 

Simundervisningen ingår i undervisningstiden för idrott och hälsa och är en del av den obligatoriska 
skolverksamheten där alla elever omfattas av skolplikt. Hur skolan organiserar sin undervisning är en 
fråga ytterst för professionen, det vill säga rektor. Det pedagogiska arbetet ska enligt skollagen ledas 
och samordnas av rektor och det är rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar 
för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
Grundskoleförvaltningen stöttar rektor i detta arbete för att säkerställa att eleverna når målen i alla 
ämnen, så även i ämnet idrott och hälsa. 

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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5 februari 2020          

   

 
Yrkande angående avgiftsfri simundervisning 

 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag på omfördelning av 8 miljoner 

kronor från Stadsledningskontorets budget att omfördelas till avgiftsfri simundervisning. 

 

Yrkandet 

 

- 
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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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(V, MP, S) 
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