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Sammanfattning

Utifrån regeringens beslut den 18 december (S2017/0741/FST) om ett statligt bidrag till
avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass har fritidsförvaltningen i samverkan med
grundskoleförvaltningen, Malmö Kappsimningsklubb samt Simklubben Ran erbjudit 4 356
förskoleelever avgiftsfri simskola 2018. I rapporten Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass
redovisas satsningen.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner rapporten Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Avgiftsfri simskola för barn födda 2011 - 2012
Återrapportering av 2018 års statsbidrag till avgiftsfri simskola för eleever i förskolesklass

Beslutsplanering
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Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet
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Regeringen beslutade den 18 december 2017 nr II:12 (S2017/0741/FST) om ett statligt bidrag
till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass. Socialstyrelsen fick uppdraget att administrera,
fördela medel och följa upp satsningen. Det statliga bidraget till avgiftsfri simskola för elever i
förskoleklass syftar till att elever uppnår god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i
framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Kommunerna har fritt kunnat
välja hur simskolan skulle bedrivas med förutsättning att alla barn behandlas lika vad gäller
tillgång och deltagande samt att flickor och pojkar uppmuntras delta i samma omanfattning.
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Utifrån en fördelningsnyckel baserad på statistik över antalet sexåringar i respektive kommun
beviljades Malmö stad 12 549 150 kr för avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass.
I samverkan med grundskoleförvaltningen och Malmö Kappsimningsklubb samt Simklubben
Ran erbjöd fritidsförvaltningen ett antal förskoleklasser våren 2018 och samtliga förskoleklasser
hösten 2018 ett ”simskolepaket” bestående av 6 tillfällen av avgiftsfri simskola per förskoleklass
under skoltid. För att möjliggöra ytterligare tillfällen för elever i förskoleklass att uppnå
vattenvana samt skapa bättre förutsättningar att öka simkunnigheten bland unga malmöbor
erbjöds även avgiftsfri simskola på fritiden för målgruppen.
Totalt erbjöds 4 356 förskoleelevers simundervisning 2018. Av dessa deltog 3 595 barn i
simundervisningen på skoltid och 522 i simundervisningen på fritiden. 49 % av de deltagande
barnen var flickor och 51 % pojkar. Efter avslutad simundervisning ökade vattenvanan bland
Malmös förskoleelever från 44 % till 64 %. Vattenvanan bland flickor respektive pojkar skiljer
sig inte åt.
Skolor, föräldrar och barn har uppskattat möjligheten till avgiftsfri simskola och ansvariga
simlärare har upplevt en framgångsrik utveckling av barnens vattenvana. Satsningen har
möjliggjort att barn, oavsett bakgrund, kan känna trygghet, tillit och glädje till vatten.
Av de 12 549 150 kr som Malmö stad tilldelades har 3 757 419 kr nyttjats, därmed kommer
8 791 731 kr att återbetalas till Socialstyrelsen.
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