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Yttrande angående – Motion av Åse Victorin (D) om fysisk 
samt rogivande aktivitet i skolan. 

Yttrandet 
Fysisk aktivitet ger bättre skolresultat. Sverigedemokraterna vill ha fysisk aktivitet på 
schemat minst en gång per dag för att stimulera lärandet och förebygga framtida 
hälsoproblem.  

Att fysisk aktivitet ger en ökad inlärning är vetenskapligt framtaget enligt 
Bunkeflomodellen.  

Under projektets gång fick elever på skolan ha fysisk aktivitet varje morgon. Dessa elever 
jämfördes sedan med skolor och elever som inte hade någon aktivitet alls. Slutresultat 
blev en klart bättre prestanda i skolarbetet för de elever som hade fysisk aktivitet. 

Kommunstyrelsen  
  
  

 
Yttrande 
 
Datum 2020-02-19 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 3.1 
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Motion av Åse Victorin (D) om fysisk samt 
rogivande aktivitet i skolan 
Motionen 
Åse Victorin (D) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att utreda införandet av 
daglig fysisk aktivitet i alla skolor och genom hela skolgången samt utreda förekomsten 
och vid behov införandet av en daglig rogivande aktivitet, som samlande och 
hälsofrämjande motkraft till stress, i alla skolor och genom hela skolgången. 

Motionären skriver att alla studier pekar på att fysisk aktivitet ger förbättrad kognitiv 
funktion. I dagens samhälle behöver människan röra på sig mer än någonsin. Genom att 
införa daglig fysisk aktivitet på alla skolor kan skolan bidra till en bättre inlärning för alla 
elever på ett likvärdigt vis. Aktiviteten kan variera från pulsträning till promenader. Det 
ger eleverna ett bättre mående och är generellt förebyggande och hälsofrämjande i vår tid 
då stillasittandet ökar. Vårt informationstäta och stressande samhälle påverkar och 
stressar även barnen. Här kan skolan göra en likvärdig satsning genom att alltid ha en 
rogivande/samlande stund någon gång under skoldagen, t ex vid skolstart. Det kan handla 
om att läsa vanlig bok tillsammans eller enskilt i 15 minuter, att meditera åldersanpassat, 
avslappningsövningar eller massage. 

Remissinstans – beredning av motionen 
Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 
Remissinstanserna har svarat enligt nedan. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens bedömning är att elevhälsans uppdrag att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande redan omfattar det som motionen föreslår och att det därmed saknas 
behov av en utredning enligt motionen. Nämnden avstyrker därmed motionen. 

I de författningar som styr skolformerna för åldrarna 1–19 finns det skrivningar som styr 
vad elevhälsans arbete och inriktning. Skollagen (2 kap. § 25) säger att elevhälsan i 
huvudsak ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I förarbetena till skollagen (prop. 
2019/10:165 s. 274 ff.) förtydligas detta och uttrycks enligt följande: ”Skolan har ett 
ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga 
utveckling”. Det nämns också särskilt att skolorna har ett ansvar för ökad fysisk aktivitet i 
skolan (s. 276). Elevhälsan har därmed ett brett uppdrag att följa utvecklingen i samhället 
i stort och hur det ser ut specifikt i elevgruppen på respektive skola. Elevhälsans uppgift 
omfattas därmed redan idag av det som Åse Victorin (D) vill åstadkomma i sin motion till 
kommunfullmäktige om daglig fysisk och rogivande aktivitet. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-24 
Diarienummer 1039/19 
 

Handläggare  
Lina Tjernberg 
Telefon: 031 368 01 16 
E-post: lina.tjernberg@stadshuset.goteborg.se  
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Grundskolenämnden har beslutat att fokusera på det statliga uppdraget för grundskolan. 
Utöver uppdraget från staten finns det inom Göteborgs Stad ett 60-tal olika mål och 
uppdrag som grundskolenämnden och stadens grundskolor ska hantera. Att utreda och 
eventuellt besluta om fler specifika uppdrag som ska utföras av stadens alla grundskolor 
skulle innebära ett avsteg från grundskolenämnden ambition om att minska de specifika 
uppdragen till förmån för ett ökat fokus på det statliga uppdraget. 

Nämndens bedömning är att en utredning enligt Åse Victorins (D) förslag inte skulle 
bidra till en utveckling av enskilda skolors förebyggande och hälsofrämjande arbete. 
Samtidigt riskerar en utredning enligt förslaget att det kan leda till uppdrag som 
motverkar grundskolenämndens ambitionen om ett ökat fokus på det statliga uppdraget. 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens bedömning är att det är i strid mot skollagens och läroplanens 
intentioner att fatta beslut om en generell utredning eller införande enligt motionen och 
avstyrker därmed motionen. 

Inom gymnasieskolan erbjuds högskolföreberedande program, yrkesprogram och 
introduktionsprogram och inom gymnasiesärskolan nationella program och individuella 
program. Programmen har olika karaktär och innehåll, skillnaderna dem emellan anges i 
läroplanen för respektive skolform. 

Skollagen 1 kap 11 § lyder: Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. 
Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. 

Skollagen ålägger utbildningsnämnden och dess skolenheter inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan att följa de fastställda läroplanerna samt att bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Vilka konkreta insatser och åtgärder som är aktuella lämnar lagstiftaren åt 
huvudman och rektor att bedöma och fatta beslut om. Det ligger inom rektors 
ansvarsområde att besluta om sin enhets inre organisation och ansvar för att fördela 
resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov i 
enlighet med Skollagen 2 kap 10§. 

Utbildningsnämnden bedömer att gällande lagstiftning som fastställer rektors ansvar att 
följa läroplanen, bedriva systematiskt kvalitetsarbete och fatta beslut om skolans inre 
organisation begränsar möjligheten att generellt besluta om daglig fysisk aktivitet eller 
rogivande stund på alla gymnasieskolor eller gymnasiesärskolor. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk samt social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Bilagor 
 

1. Motionen 

2. Yttrande från grundskolenämnden  

3.  Yttrande från utbildningsnämnden  
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Bilaga 1 

Motion av Åse Victorin (D) om fysisk samt 
rogivande aktivitet i skolan 
 

Alla studier pekar på att fysisk aktivitet ger förbättrad kognitiv funktion. I dagens 
samhälle behöver vi röra på oss mer än någonsin. Genom att införa daglig fysisk aktivitet 
på alla skolor kan skolan bidra till en bättre inlärning för alla elever på ett likvärdigt vis.  

Aktiviteten kan variera från pulsträning till promenader. Det ger eleverna ett bättre 
mående och är generellt förebyggande och hälsofrämjande i vår tid då stillasittandet ökar. 

Vårt informationstäta och stressande samhälle påverkar och stressar även barnen. Här kan 
skolan göra en likvärdig satsning genom att alltid ha en rogivande/samlande stund någon 
gång under skoldagen, t ex vid skolstart. Det kan handla om att läsa vanlig bok 
tillsammans eller enskilt i 15 min, att meditera åldersanpassat, avslappningsövningar eller 
massage. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Att utreda införandet av daglig fysisk aktivitet i alla skolor och genom hela 

skolgången. 
2. Att utreda förekomsten och vid behov införandet av en daglig rogivande aktivitet, 

som samlande och hälsofrämjande motkraft till stress, i alla skolor och genom hela 
skolgången. 

 

Åse Victorin (D) 

  

Handling 2019 nr 167 
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Bilaga 2 

Grundskolenämnden  
Sammanträdesdatum 2020-01-15 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
från Åse Victorin (D) om daglig fysisk samt 
rogivande aktivitet i skolan 
§ 17, N609-5083/19 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över en motion från Åse 
Victorin (D) om att utreda behovet av att införa daglig fysisk och rogivande aktivitet i 
skolan.  
Grundskoleförvaltningens bedömning är att elevhälsans uppdrag att arbeta förebyggande 
och hälsofrämjande redan omfattar det som motionen föreslår och att det därmed saknas 
behov av en utredning enligt motionen. 

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12. 

Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen från Åse Victorin (D) och 
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslut 
1. Grundskolenämnden avstyrker motionen från Åse Victorin (D). 

  

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 
2020-01-20 

Vid protokollet 
Sekreterare 
 
 

__________________________ 
Åke Ström 

 

Ordförande   Justerare 
 
 

__________________________ __________________________ 
Helene Odenjung (L)  Bosse Parbring (MP) 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gill Bengtsson 
Registrator 
 
 
 
 

  

 Grundskoleförvaltningen   
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
från Åse Victorin (D) om daglig fysisk samt 
rogivande aktivitet i skolan  
Förslag till beslut 
3. Grundskolenämnden avstyrker motionen från Åse Victorin (D).  

 

4. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Åse Victorin (D) har skickat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda behovet 
av att införa daglig fysisk och rogivande aktivitet i skolan, handling 2019 nr 167. 
Grundskolenämnden har att yttra sig om det finns ett behov av att utreda enligt motionens 
beskrivning. Grundskoleförvaltningens bedömning är att elevhälsans uppdrag att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande redan omfattar det som motionen behandlar. Samtidigt 
skulle eventuella förslag på uppdrag efter en utredning motverka grundskolenämndens 
ambition att minska på kommunala specifika mål och uppdrag för grund-, 
grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet till förmån för ett fokus på det statliga 
uppdraget. 

Grundskoleförvaltningens bedömning är att det saknas behov av en utredning enligt 
motionen. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. 

Bilaga 
Motion från Åse Victorin (D). 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-11-12 
Diarienummer N609-5083/19 
 

Handläggare 
Christian Arensberg 
Telefon:031 365 70 88 
E-post: christian.arensberg@grundskola.goteborg.se  
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Ärendet  
Grundskolenämnden ska uttala sig om behovet att utreda införandet av daglig fysisk och 
rogivande aktivitet. Utredningen föreslås omfatta alla skolformer i en elevs skolgång. 

Remissvar ska vara kommunfullmäktige till handa senast 2020-01-20. 

Beskrivning av ärendet 
Åse Victorin (D) har skrivit en motion med förslag om att utreda möjligheten att införa 
daglig fysisk samt rogivande aktivitet i skolan. Utredningen föreslås omfatta en elevs hela 
skolgången, vilket innebär samtliga skolformer för åldrarna 1–19. Motionen är en av flera 
som Åse Victorin (D) har skrivit under hösten 2019 och som riktar sig till skolors 
förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

I de författningar som styr skolformerna för åldrarna 1–19 finns det skrivningar som styr 
vad elevhälsans arbete och inriktning. Skollagen (2 kap. § 25) säger att elevhälsan i 
huvudsak ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I förarbetena till skollagen (prop. 
2019/10:165 s. 274 ff.) förtydligas detta och uttrycks enligt följande: ”Skolan har ett 
ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga 
utveckling” Det nämns också särskilt att skolorna har ett ansvar för ökad fysisk aktivitet i 
skolan (s. 276). Elevhälsan har därmed ett brett uppdrag att följa utvecklingen i samhället 
i stort och hur det ser ut specifikt i elevgruppen på respektive skola. Elevhälsans uppgift 
omfattas därmed redan idag av det som Åse Victorin (D) vill åstadkomma i sin motion till 
kommunfullmäktige om daglig fysisk och rogivande aktivitet.  

Grundskolenämnden har beslutat att fokusera på det statliga uppdraget för grundskolan. 
Utöver uppdraget från staten finns det inom Göteborgs stad ett 60-tal olika mål och 
uppdrag som grundskoleförvaltningen och stadens grundskolor ska hantera. Att utreda 
och eventuellt besluta om fler specifika uppdrag som ska utföras av stadens alla 
grundskolor skulle innebära ett avsteg från grundskolenämnden ambition om att minska 
de specifika uppdragen till förmån för ett ökat fokus på det statliga uppdraget. 

Förvaltningens bedömning är att en utredning enligt Åse Victorins (D) förslag inte skulle 
bidra till en utveckling av enskilda skolors förebyggande och hälsofrämjande arbete. 
Samtidigt riskerar en utredning enligt förslaget att det kan leda till uppdrag som 
motverkar grundskolenämndens ambitionen om ett ökat fokus på det statliga uppdraget.  

Grundskoleförvaltningens bedömning är att det saknas behov av en utredning enligt 
motionen och att den riskerar att motverka andra beslut som grundskolenämnden fattat.   

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
 

 

  

Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 
 

Helena Sjöberg 
Avdelningschef  
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Bilaga 3 

Utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2020-01-21 

Yttrande avseende Motion av Åse Victorin (D) 
om fysisk samt rogivande aktivitet i skolan 
(SLK remiss dnr 1039/19, H 2019-167) 
§ 8, 0992/19 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden avstyrker remissen gällande båda nedanstående delbeslut: 

3. Att utreda införandet av daglig fysisk aktivitet i alla skolor och genom hela 
skolgången. 

4. Att utreda förekomsten och vid behov införandet av en daglig rogivande aktivitet, 
som samlande och hälsofrämjande motkraft till stress, i alla skolor och genom hela 
skolgången. 

Utbildningsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande 2020-1 

Förvaltningens samverkansgrupp 2020-01-13 

Yrkanden 
Peter Borén (D) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet 

Protokollsanteckning/ar 
Demokraterna antecknar till protokollet att lagd motion i kommunfullmäktige är en 
enskild motion lagd av motionären och har ingen förankring hos Demokraterna. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 
2020-01-21 
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Vid protokollet 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 
Britta Ryding 

 

 

Ordförande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Alfred Johansson 
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UBF- SLK remiss dnr 1039/19 Motion av Åsa 
Victorin (D) om fysisk och rogivande aktivitet i 
skolan  
Förslag till beslut 
 

Utbildningsnämnden föreslås avstyrka remissen gällande båda nedanstående delbeslut: 

5. Att utreda införandet av daglig fysisk aktivitet i alla skolor och genom hela 
skolgången. 

6. Att utreda förekomsten och vid behov införandet av en daglig rogivande aktivitet, 
som samlande och hälsofrämjande motkraft till stress, i alla skolor och genom hela 
skolgången. 
 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har överlämnat remiss angående motion av Åse Victorin (D) om 
fysisk samt rogivande aktivitet i skolan, handling 2019 nr 167, till utbildningsnämnden 
för yttrande. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2020-01-22.  

I motionen framhålls att daglig fysisk aktivitet ger förbättrad kognitiv funktion och ett 
bättre mående samt att en rogivande/samlande stund under skoldagen skulle verka för att 
motverka stressen från dagens informationstäta och stressade samhälle. 

Motionen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Att utreda införandet av daglig fysisk aktivitet i alla skolor och genom hela 
skolgången. 

2. Att utreda förekomsten och vid behov införandet av en daglig rogivande aktivitet, 
som samlande och hälsofrämjande motkraft till stress, i alla skolor och genom hela 
skolgången. 
 

Utbildningsförvaltningen har förståelse för de bakomliggande intentionerna i förslaget. 
Förvaltningen anser dock att gällande lagstiftning som fastställer rektors ansvar att följa 
läroplanen, bedriva systematiskt kvalitetsarbete och fatta beslut om skolans inre 
organisation begränsar möjligheten att besluta generellt om daglig fysisk aktivitet eller 
rogivande stund på gymnasieskolor eller gymnasiesärskolor. 

Förvaltningsdirektören föreslår utbildningsnämnden att, mot bakgrund av ovanstående, 
avstyrka remissen.  

 

Tjänsteutlåtande nr: 2020-1 
Utfärdat 2019-12-18 
Diarienummer 0992/19 
 

Handläggare 
Maija Söderström 
Telefon: 031-3670016 
E-post: maija.soderstrom@educ.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp 2020-01-13 
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Ärendet  
Utbildningsnämnden har att ta ställning till motion av Åse Victorin (D) om fysisk samt 
rogivande aktivitet i skolan. 

Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2020-01-22. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret har överlämnat remiss angående motion av Åse Victorin (D) om 
fysisk samt rogivande i skolan, handling 2019 nr 167, till utbildningsnämnden för 
yttrande. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2020-01-22. 

Bakgrunden till remissen är att motionen lyfter fram att en daglig fysisk aktivitet i skolan 
skulle ger eleverna en bättre kognitiv funktion och ett bättre mående och är generellt 
förebyggande och hälsofrämjande i vår tid då stillasittandet ökar. Motionen lyfter även 
behov av en daglig rogivande/samlande stund i vårt informationstäta och stressande 
samhälle. Enligt motionen behöver insatserna påbörjas i förskoleklass och återkomma 
genom hela skolgången.  

Kommunfullmäktige föreslås därför i motionen att besluta: 

1. Att utreda införandet av daglig fysisk aktivitet i alla skolor och genom hela 
skolgången. 

2. Att utreda förekomsten och vid behov införandet av en daglig rogivande aktivitet, 
som samlande och hälsofrämjande motkraft till stress, i alla skolor och genom 
hela skolgången. 
 

Skolans styrning 
Inom gymnasieskolan erbjuds högskolföreberedande program, yrkesprogram och 
introduktionsprogram och inom gymnasiesärskolan nationella program och individuella 
program. Programmen har olika karaktär och innehåll, skillnaderna dem emellan anges i 
läroplanen för respektive skolform. 

Skollagen 1 kap 11 § lyder:  

Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och 
riktlinjer för utbildningen. 

Skollagen ålägger utbildningsnämnden och dess skolenheter inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan att följa de fastställda läroplanerna samt att bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Vilka konkreta insatser och åtgärder som är aktuella lämnar lagstiftaren åt 
huvudman och rektor att bedöma och fatta beslut om. Det ligger inom rektors 
ansvarsområde att besluta om sin enhets inre organisation och ansvar för att fördela 
resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov i 
enlighet med Skollagen 2 kap 10§. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att gällande lagstiftning som fastställer rektors ansvar 
att följa läroplanen, bedriva systematiskt kvalitetsarbete och fatta beslut om skolans inre 
organisation begränsar möjligheten att generellt besluta om daglig fysisk aktivitet eller 
rogivande stund på alla gymnasieskolor eller gymnasiesärskolor. 
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Förvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att och att det är i strid mot skollagens och 
läroplanens intentioner att fatta beslut om en generell utredning eller införande enligt 
motionen. 

 

 

 

 

 

Tomas Berndtsson 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

Avdelningschef  
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