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Justerandes signatur 

§ 82 Dnr 2017-00126 

Svar på motion (V) om ökat antal idrottstimmar i skolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om ”Ökat antal idrottstimmar i 
skolan”.    

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har genom Björn Morell inkommit med en motion gällande ”Ökat 
antal idrottstimmar i skolan”. I motionen yrkas ”att Kinda kommun i syfte att 
främja barn och ungas hälsa ökar antalet idrottstimmar i samtliga klasser och 
skolor. Fysiska aktiviteter bör förekomma schemalagt varje dag”. I motionen 
föreslås ett succesivt införande. 

Motionen sändes till bildningsnämnden för beredning, enligt KS § 152/2017. Efter 
beredning i bildningsnämnden föreslogs att kommunfullmäktige skulle anse att 
motionen var besvarad. Utifrån bildningsnämndens motivering, i deras beslut § 
13/2018, bör motionen avslås då kommunen inte ämnar att öka antalet 
idrottstimmar i skolan. Anledningen till att motionen ska avslås och inte anses som 
besvarad är på grund av att det inte är planerat för fler idrottstimmar i dagsläget. 
Det som har gjorts i frågan syftar till pulshöjande aktiviteter inom ordinarie 
undervisning och inte ett ökat antal idrottstimmar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-04-13 

Bildningsnämnden § 13/2018 

Motion Ökat antal idrottstimmar i skolan (V) 

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 
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Datum 

2018-04-13 
Diarienummer 

KINKS 2017-00126 

Kommunfullmäktige 

Ökat antal idrottstimmar i skolan - motion (V) 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om Ökat antal idrottstimmar i skolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet har genom Björn Morell inkommit med en motion gällande ”Ökat 
antal idrottstimmar i skolan”. I motionen yrkas ”att Kinda kommun i syfte att 
främja barn och ungas hälsa ökar antalet idrottstimmar i samtliga klasser och 
skolor. Fysiska aktiviteter bör förekomma schemalagt varje dag”. I motionen 
föreslås ett succesivt införande. 

Motionen sändes till bildningsnämnden för beredning, enligt KS § 152/2017. Efter 
beredning i bildningsnämnden föreslogs att kommunfullmäktige skulle anse att 
motionen var besvarad. Utifrån bildningsnämndens motivering, i deras beslut § 
13/2018, bör motionen avslås då kommunen inte ämnar att öka antalet 
idrottstimmar i skolan. Anledningen till att motionen ska avslås och inte anses som 
besvarad är på grund av att det inte är planerat för fler idrottstimmar i dagsläget. 
Det som har gjorts i frågan syftar till pulshöjande aktiviteter inom ordinarie 
undervisning och inte ett ökat antal idrottstimmar.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2018-04-13 

Bildningsnämnden § 13/2018 

Motion Ökat antal idrottstimmar i skolan (V)  

Syfte 

Hantera en motion som inkommit till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

Effektiv hantering av motioner. 

Berörda 

Motionsställaren 

Samråd 

- 
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Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Förslaget till svar på motionen behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 
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Datum 

2018-02-28 
Diarienummer 

KINBN 2017-00062 

Kommunfullmäktige 

Ökat antal idrottstimmar i skolan – svar på  motion (V) 

Förvaltningens förslag till beslut 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet har genom Björn Morell inkommit med en motion gällande ”Ökat 
antal idrottstimmar i skolan”. I motionen yrkas ”att Kinda kommun i syfte att 
främja barn och ungas hälsa ökar antalet idrottstimmar i samtliga klasser och 
skolor. Fysiska aktiviteter bör förekomma schemalagt varje dag.” I motionen 
föreslås ett succesivt införande.  

Forskningen kring fysisk aktivitet och lärande har fått stort fokus under de senaste 
åren och sambandet mellan graden av aktivitet och inlärning är idag tydligt belagt. 
Av det skälet skickade bildningsförvaltningen in en projektansökan till 
specialpedagogiska skolmyndigheten. Ansökan beviljades och det innebär att alla 
verksamheter inom skolsystemet, från förskola till vuxenutbildning, under 2018 
arbetar med pröva pulshöjande aktiviteter i olika former och ta fram en 
handlingsplan för att det att arbetet ska kunna fortgår i ordinarie verksamhet. 
Flera verksamheter arbetar redan idag med pulshöjande aktiviteter men det ser 
olika ut på olika enheter och projektet kommer underlätta kunskapsspridning på 
området. I huvudsak handlar detta om pulshöjande aktiviteter inom ramen för 
ordinarie undervisning, inte som undervisning i ämnet idrott och hälsa. 

Gällande idrottsundervisning har regeringen aviserat en utökning av ämnet idrott 
och hälsa med 100h från och med 2019 men då med motsvarande minskning av 
”Elevens val”. Att som kommun gå före och utöka timplanen med mer idrott och 
hälsa skulle vara kostnadsdrivande och ses därför inte som ett rimligt alternativ.    

Beslutsunderlag 

 Motion (v): ”Ökat antal idrottstimmar i skolan” 

Samråd 

Samråd har genomförts med rektorer och förskolechefer i Kinda kommun. 

Samverkan (MBL) 

Samverkan har genomförts den 19/3 2018 
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Eva Holm 
Förvaltningschef bildningsförvaltningen 

Sara Frank 
Kvalitetssamordnare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Motionären 



Ökat antal idrotts timmar i skolan (Motion)

Medvetenheten om kost och motion har ökat kraftigt de senaste åren. 

Allt fler inser att stillasittande inte främjar en god hälsa och välmående. 

Trots insikt och forskning har skolan i Sverige ett lågt antal idrotts timmar 

på schemat jämfört med andra länder i Europa. 

Barnen och ungdomarna sitter många timmar i skolan. Alltför många har 

dessutom stillasittande fritidsaktiviteter. Speciellt pojkar slutar dessutom 

tidigt med sport och idrott på sin fritid. Det sker för många redan i 

10-årsåldern. 

I syfte att främja barn och ungas hälsa föreslås att Kinda kommun ökar 

antalet idrottstimmar i samtliga klasser och skolor. Fysiska aktiviteter bör 

förekomma schemalagt varje dag. Forskningen inom området visar att inte 

bara ohälsa kan begränsas utan att barnen och ungdomarna får en högre 

inlärningsförmåga när de är fysiskt aktiva. 

Redan år 2018 bör antalet fysiska aktiviteter öka med början för en 

åldersgrupp för att sedan successivt också omfatta alla åldersgrupper i 

skolan. Omläggningen mot fler idrottstimmar ska ske under en fem års 

period. Gärna snabbare om så är möjligt 

I motionen yrkas: 

- att Kinda kommun i syfte att främja barn och ungas hälsa ökar antalet 

idrottstimmar i samtliga klasser och skolor. Fysiska aktiviteter bör 

förekomma schemalagt varje dag. 

Björn Morell (V) 

Fullmäktigeledamot 

Kinda kommun 




