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 Skolnämnden 

MISSIV 

Svar på motion om inköp av kontorscyklar till kommunens skolor. 

INLEDNING 

Motion har inkommit från Louise Eriksson och Magnus Edman (SP) med förslag om 

att utreda möjligheten att likt Tärnsjö skola investera i ett antal kontorscyklar på 

prov och att kommunen utvärderar och presenterar resultatet av denna investering 

efter ett års tid.  

Med kontorscykel menas i detta sammanhang motionscyklar som är fast förankrade 

i golvet och som med fördel kan placeras i klassrum. 

Enligt motionärerna är det framför allt en lösning för barn med neuropsykologiska 

funktionsvariationer att få en paus från studierna och aktivera sig fysiskt, något som 

enligt studier skall ha visat sig generera väldigt goda resultat. 

Ärendet 

Skolnämnden har uppdragits att lämna yttrande angående motionen senast 24 

september 2019. 

Yttrande 

Skolnämnden har i verksamhetsplanen för 2019 givit Barn och Utbildning ett 

särskilt uppdrag att arbeta med att ta fram förslag om satsning på såväl fysisk hälsa 

och mer rörelse, som att ta fram en handlingsplan för fysiska anpassningar för 

elever med neuropsykologiska funktionshinder, NPF. 

Planen för fysisk hälsa skall vara klar senast våren 2021 och planen för NPF-

satsningen i december 2019. Arbetet med den senare skall ha inletts senast 2022. 

Flera enheter, bland annat i Ransta och Varmsätra, har redan inlett ett arbete där 

fysisk aktivitet ingår som ett medvetet arbetssätt för att förbättra elevernas lärande. 

Bland annat används motionscyklar. 

Under den tid kulturskolan hade kulturgaranti med bland annat dans, upplevde 

många lärare påtagliga förbättringar av elevernas koncentrationsförmåga efter 

dessa pass. Den verksamheten är numer nedlagd, vilket ökar behoven av att 

skolorna själva tar initiativ och driver på processen för att eleverna skall röra sig 

mer. 

Arbetet är alltså redan påbörjat, både genom skolornas egna initiativ och genom 

politiska beslut i verksamhetsplanen för de närmaste åren. Det är ett bra tips från 

politikerna att studera de lösningar som finns i grannkommunen och erfarenheterna 

från detta. För att en sådan satsning skall bli väl förankrad och tillämpad behöver 

samtidigt elever och skolpersonal få det avgörande inflytandet över hur den skall 

genomföras, exempelvis vilka verktyg som skall användas. 
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Barn och Utbildning förutsätter också att motionärerna utgår från att satsningen 

skall täckas inom den ekonomiska ram som tilldelats av fullmäktige och fördelats 

mellan verksamhetsområden av skolnämnden. Om rektorer och Barn och 

Utbildnings ledning i praktiken skall kunna ta det ekonomiska ansvaret, så blir det 

svårt om exempelvis fullmäktige beslutar på så detaljerad nivå som vilka 

motionsredskap som skall finnas på de enskilda enheterna. 

Det fortsatta arbetet för att uppnå visionen om NPF-säkrade miljöer styrs därför 

bäst genom de styrmedel som nämnden har i verksamhetsplanen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 
 


