Utlåtande Rotel VI (Dnr KS 2020/860)

Kostnadsfri simskola för stadens 6-åringar
Motion av Tobias Johansson m.fl. (alla V)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Ernlund anför följande.
Ärendet
Tobias Johansson, Alexandra Mattsson Åkerström och Hassan Jama (alla V)
har väckt en motion i kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige inför en kostnadsfri simskola för alla sexåringar i staden.
I motionen konstateras att simkunnigheten i Stockholm överlag är god men
att det skiljer sig mellan olika delar av staden och att skillnaderna är kopplade
till socioekonomiska livsvillkor. I motionen framhålls att simkunnighet är en
livsviktig kunskap som räddar liv, men att alla barn inte har möjligheten att
lära sig simma.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden och utbildningsnämnden.
Stadsledningskontoret konstaterar att idrottsnämnden och utbildningsnämnden har ett aktivt arbete för att öka simkunnigheten och att kommunfullmäktige den 16 december 2019 beslutade om nedsatt avgift för simskola för hushåll med låg inkomst.
Idrottsnämnden ställer sig tveksam till om en kostnadsfri simskola för alla
sexåringar är det bästa sättet att nå målgruppen, eftersom det inte automatiskt
innebär att just de barn som har bristande simkunnighet deltar.
Utbildningsnämnden ser positivt på att vidareutveckla den etablerade samverkansstrukturen och det nära samarbete mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen som redan finns idag.
Mina synpunkter
Att säkerställa att barn och unga lär sig simma är en högst prioriterad fråga.
För att nå målet måste simundervisningen hålla bra kvalitet och nå alla barn
och unga i staden. Både kommunen och föreningslivet bedriver simskola i stadens simhallar och ett aktivt arbete för att nå fler bedrivs. Dessutom har samarbetet mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen förstärkts. En
gemensam simstrategi har tagits fram mellan de två förvaltningarna med syfte
att intensifiera arbetet med simkunnighet hos barn och ungdomar, genom
bland annat ökade simundervisningstillfällen på skolloven.
Stockholms stad tillämpar idag ett system där avgifterna skiljer sig beroende på hushållets samlade inkomst. Detta för att säkerställa att simskolan
nyttjas av fler. Ytterligare avgiftssänkningar eller borttagen avgift innebär inte
per automatik att fler deltar, istället ser jag att staden måste fortsätta jobba aktivt för att nå de målgrupper som har lägre simkunskaper och ytterligare stärka
samarbetet med skolan.
Därmed anser jag motionen vara besvarad.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Reservation anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Bifalla motionen
2. Därutöver anföra följande
Då vattenvana och att kunna simma är livsviktiga kunskaper är det också viktigt att
barn tidigt kommer i kontakt med vatten. En kostnadsfri simskola för stadens sexåringar kan vara ett bra sätt att ge alla barn möjligheten att få den vattenvanan. Att inte
enbart de som är ovana i vatten väljs ut för att få undervisningen tror vi också ökar intresset i allmänhet. Med en kostnadsfri simskola skulle fler 6-åringar få möjligheten att
fler gånger åka och bada. Resultat från införandet av en kostnadsfri simskola i Göteborg har varit positiva på simkunnigheten och vi ser ingen anledning att resultaten
skulle skilja sig i Stockholm. Genom att göra riktade satsningar under sommaren och
ge sexåringar möjligheten att på dagtid besöka badhus, skulle göra en stor skillnad för
simkunnigheten i staden.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 5 maj 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Karin Ernlund
Hans Altsjö
Reservation anfördes av Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V)
med hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Tobias Johansson, Alexandra Mattsson Åkerström och Hassan Jama (alla V)
har väckt en motion i kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige inför en kostnadsfri simskola för alla sexåringar i staden.
I motionen konstateras att simkunnigheten i Stockholm överlag är god men
att det skiljer sig mellan olika delar av staden och att skillnaderna är kopplade
till socioekonomiska livsvillkor. I motionen framhålls att simkunnighet är en
livsviktig kunskap som räddar liv, men att alla barn inte har möjligheten att
lära sig simma.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden och utbildningsnämnden.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
I kommunfullmäktiges budget 2021 framgår att simkunnighet är en fortsatt prioriterad
verksamhet för idrottsnämnden. Bland annat har nämnden i uppdrag att fortsätta genomföra insatser tillsammans med utbildningsnämnden för ökad simkunnighet i samverkan med skolor och simföreningar, med särskilt fokus på simskolor som riktar sig
till elever som inte klarar godkänt i ämnet ”idrott och hälsa”. Vidare har utbildningsnämnden i uppdrag att säkerställa att elever i årskurs 4-9 som riskerar att inte nå kunskapsmålen inom simundervisningen erbjuds lovskola.
Stadsledningskontoret konstaterar att idrottsnämnden och utbildningsnämnden har
ett aktivt arbete för att öka simkunnigheten och att kommunfullmäktige den 16 december 2019 beslutade om nedsatt avgift för simskola för hushåll med låg inkomst (KS
2019/1648). De nya taxorna började gälla den 1 mars 2020 och innebär att ett hushåll
med en hushållsinkomst lika med eller understigande sex prisbasbelopp (vilket 2020
motsvarar 283 800 kronor per år eller en genomsnittlig inkomst om 19 708 kronor per
månad) kan ansöka om en terminsavgift om 200 kr istället för ordinarie avgift om 700
kr. Den nedsatta avgiften gäller per barn och kan erhållas av barn mellan 5-14 år och
som är skrivna i Stockholm. Syftet med den nedsatta avgiften är att öka simkunnighet
och minska de ekonomiska hindren som finns för privatpersoner att delta i simskolan.
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Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 9 mars 2021 att godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna det till kommunstyrelsen.
Reservation anfördes av Hassan Jama m.fl. (V), bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar motionärernas syn på vikten av tidig grundläggande vattenträning.
Att kunna simma är inte bara en livsviktig kunskap som räddar liv, det är också en
grundläggande kunskap för att eleverna från årskurs fem ska kunna nå målen i ämnet
idrott och hälsa.
Förvaltningen har tidigare genomfört en rad insatser, bland annat genom gratis
simskola på loven. Idrottsförvaltningen har även, tillsammans med utbildningsförvaltningen, tagit fram en gemensam strategi för att öka simkunnigheten hos eleverna i
Stockholms skolor.
Idrottsförvaltningen ser positivt på att vidareutveckla den etablerade samverkansstrukturen och det nära samarbete mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen som finns. Det är däremot primärt skolans uppdrag att se till att elever når målen, även inom ämnet idrott- och hälsa, och att kunna simma är ett av kunskapsmålen i
ämnet. Förvaltningen ställer sig därför tveksam till om en kostnadsfri simskola för alla
sexåringar är det bästa sättet att nå målgruppen, eftersom det inte automatiskt innebär
att just de barn som har bristande simkunnighet deltar. En nära samverkan med utbildningsförvaltningen som resulterar i gemensamma satsningar på riktad simundervisning
är en nyckel till ökad simkunnighet enligt förvaltningen. Utbildningsförvaltningen har
en naturlig kontakt med vårdnadshavare som underlättar arbetet med att nå de barn
som verkligen behöver simundervisning.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2021 att
godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Reservation anfördes av Tina Krantz m.fl. (V), bilaga 1.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 januari 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar motionärernas syn på vikten av tidig grundläggande vattenträning.
Att kunna simma är inte bara en livsviktig kunskap som räddar liv, det är också en
grundläggande kunskap för att eleverna från årskurs fem ska kunna nå målen i ämnet
idrott och hälsa. Förvaltningen har genomfört en rad insatser, breda såväl som riktade,
inom ramen för satsningen på ökad idrott och rörelse i skolan, bland annat genom gratis simskola på loven. Utbildningsförvaltningen har även, tillsammans med idrottsförvaltningen, skrivit fram en gemensam strategi för att öka simkunnigheten hos eleverna
i Stockholms skolor.
Utbildningsförvaltningen ser positivt på att vidareutveckla den etablerade samverkansstrukturen och det nära samarbete mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen som finns redan idag. Det är skolans uppdrag att se till att elever når målen,
även inom ämnet idrott- och hälsa, och att kunna simma är ett av kunskapsmålen i ämnet. Förvaltningen ställer sig dock tveksam till om en kostnadsfri simskola för alla 6åringar är det bästa sättet att nå målgruppen, eftersom det inte automatiskt innebär att
just de barn som har bristande simkunnighet deltar.
Då ärendet är ett svar på en remiss från kommunstyrelsen gör förvaltningen ingen
egen analys av ärendets konsekvenser för jämställdhet eller för barn och barns rättigheter. Förvaltningen förutsätter att en sådan analys vid behov görs i den fortsatta hanteringen av ärendet.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Idrottsnämnden
Reservation anfördes av Hassan Jama m.fl. (V) enligt följande.
1.
2.

Att idrottsnämnden tillstyrker motionen om kostnadsfri simskola för stadens
6-åringar.
Att därutöver anföra

Då vattenvana och att kunna simma är livsviktiga kunskaper är det också viktigt att
barn tidigt kommer i kontakt med vatten. En kostnadsfri simskola för stadens sexåringar kan vara ett bra sätt att ge alla barn möjligheten att få den vattenvanan. Att inte
enbart de som är ovana i vatten väljs ut för att få undervisningen tror vi också ökar intresset i allmänhet.
Med en kostnadsfri simskola skulle fler 6-åringar få möjligheten att fler gånger åka
och bada. Resultat från införandet av en kostnadsfri simskola i Göteborg har varit positiva på simkunnigheten och vi ser ingen anledning att resultaten skulle skilja sig i
Stockholm.
Genom att göra riktade satsningar under sommaren och ge sexåringar möjligheten
att på dagtid besöka badhus, skulle göra en stor skillnad för simkunnigheten i staden.

Utbildningsnämnden
Reservation anfördes av Tina Krantz m.fl. (V) enligt följande.
1.
2.

Att utbildningsnämnden tillstyrker motionen om kostnadsfri simskola för stadens 6-åringar.
Att därutöver anföra

Då vattenvana och att kunna simma är livsviktiga kunskaper så är det också viktigt att
barn tidigt kommer i kontakt med vatten. Vi tror att en kostnadsfri simskola för stadens sexåringar kan vara ett bra sätt att ge alla barn möjligheten att få vattenvana. Att
inte enbart de som är ovana i vatten väljs ut för att få undervisningen tror vi också ökar
intresset i allmänhet. Med en kostnadsfri simskola skulle fler 6-åringar få möjligheten
att fler gånger åka och bada. Göteborg som har en kostnadsfri modell för sina sexåringar har också uppvisat att det initialt ser ut som det påverkar simkunnigheten senare i skolgången positivt.
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