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Svar på motion nr 32/2016 från Kristina Embäck (S) och Ann-Christine 
Furustrand (S) - Kostnadsfri simskola för förskoleklasserna 

Sammanfattning 
I en mo tion väckt i Kommunfullmäktige 2016-12-05, § 10:35, föreslår motionärerna att Österåker 
erbjuder och arbetar fram en organisation i syfte att erbjuda alla barn i försko leklass, samt de barn 
som är något äldre so m inte kan simma, kostnadsfri undervisning. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anse motion nr 32/2016 besvarad med hänvisning till att Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
förslaget om kostnadsfri simskola för förskoleklasserna utifrån de lokala förutsättningarna i 
Österåkers kommun, inklusive förutsättningar för finansiering. 

Bakgrund 
Skolförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande: 
"I Göteborgs stads budget för 2016 fick idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att utreda 
möjligheten att erbjuda barn avgiftsfri kommunal simskola, i budgeten uppdaterades idrotts- och 
föreningsnämndens uppdrag till att erbjuda alla barn gratis sims kola från och med hö sten 2017. 
Projektet fokuserade på samtliga förskoleklasser för att öka simkunnigheten bland elever med syfte t 
att främja likvärdigheten mellan olika socioekonomiska grupper". 

Skolförvaltningen skriver vidare: 
"Skolförvaltningen anser att då förskoleklass inte är en obligatorisk skolform och tillgången på tider i 
simhallarna är begränsad bör en utredning göras för att lyfta de lokala möjligheterna och 
förutsättningarna för att uppfylla motionens syfte. I utredningen ska syfte samt ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser framgå". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet kan konstatera att efter Skolnämnden behandlat motionen, har Riksdagen beslut at 
om ändring i Skollagen innebärande att göra förskoleklass till obligatorisk. Ändringen börjar gäl la 
den 1 januari 2018, men den första årsskullen det gäller för är de som börjar höst terminen 2018. 
Kommunstyrelsens kontor, Kommunkansliet, har inget övrigt att erinra. 

Tidigare beredning 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2017-11-07 
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Bilagor 
1. Protokollsutdrag Skolnämnden 2017-11-07, SKN § 8:10. 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-28. 
3. Utredning om avgiftsfri simundervisning. Slutrapport 2017-03-20 — Göteborgs stad 
4. Motion nr 32/2016 - Kostnadsfri simskola för förskoleklasserna 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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