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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

Onr 2019/686 

Svar på motion om inköp av kontorscyklar till kommunens skolor 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SO), Magnus Edman (SO) och Joel Liljekvist (SO) inkom elen 24 
april 2019 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun 
omgående utreder möjligheten att likt Tärnsjö skola investera i ett antal 
kontorscyklar på prov samt att Sala kommun utvärderar och presenterar resultatet 
av denna investering efter ett års tid. 

Beslutsunderlag 
Bilaga SK 2021.1232, svar på motion kommunstyrelsens orclförancle, 2021-10-20 
Bilaga SK 2019.7256, protokollsutdrag från skolnämnden,§ 65, 2019-09-07 
Bilaga SK 2019.6960, yttrande från skolnämnden, 2019-09-10 
Bilaga SK 2019.3185, motion från Sverigedemokraterna, 2019-04-26 

Lednings utskottets beslut§ 220, 2021-10-28 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
bifall till leclningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 
Orclförancle ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finn er yrkandet 
bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelse n hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbes tyrkande 
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Motion om inkö av kontorsc klar till kommunens skolor

Tärnsjö skola har uppmärksammats för sitt innovativa arbete kring att främja fysisk och psykisk
hälsa. Vad skolan bland annat gjort är att införskaffa ett antal så kallade kontorscyklar, vilket är
motionscyklar som är fast förankrade i golvet och som med fördel kan placeras i klassrum.

Denna innovativa lösning ger framförallt barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer
möjligheten att få en paus från studierna och aktivera sig fysiskt. Detta är något som enligt studier
Visat sig generera Väldigt goda resultat.

Som ett steg i riktning mot vår vision för en kommun med NPF-säkrade skolmiljöer är detta ett
utmärkt incitament för ökad elevhälsa och välbefinnande.

Med ovanstående rkar Sveri edemokraterna Sala:
— att kommunen omgående utreder möjligheten att likt Tärnsjö skola investera i ett antal

kontorscyklar på prov
— att kommunen utvärderar och presenterar resultatet av denna investering efter ett års tid
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Louise Eriksson, vice gruppledare  (SD)
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agnu dman gruppledare (SD)
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Joel Liljekvist (SD)
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Sammanträdesdatum

2019-09-17

Dnr  2019/686

§  65 Motion om inköp av kontorscyklar till kommunens skolor

[NLEDNING
Motion har inkommit från Louise Eriksson och Magnus Edman  [SD) 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.

Beredning

Remissvar per den 10 september  2019.

Motion per den 26 apr1'12019.

Benny Wetterberg, ställföreträdande skolchef, föredrar ärendet.

Yrkanden

Hanna Westman (SBA) yrkar  att skolnämnden beslutar

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

Ltt föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.

Delges:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Skolnämnden

REMISSVAR

Svarpå motion om inköp av kontorscyklar till kommunensskolor.

INLEDNING
Motion har inkommit från Louise ErikssonochMagnusEdman (SP)med förslag om
att utreda möjligheten att likt Tärnsjö skola investera i ett antal kontorscyklar på
prov ochatt kommunenutvärderar ochpresenterar resultatet av dennainvestering
efter ett års tid .

Medkontorscykel menasi detta sammanhangmotionscyklar som är fast förankrade
i golvet ochsommed fördel kan placerasi klassrum.

Enligt motionärerna är det framför allt en lösning för barn med neuropsykologiska
funktionsvariationer att få en pausfrån studierna ochaktivera sig fysiskt, någotsom
enligt studier skall havisat sig generera väldigt godaresultat.

Ärendet
Skolnämndenhar uppdragits att lämnayttrande angåendemotionen senast24
september2019.

Yttrande
Skolnämndenhar i verksamhetsplanenför 2019 givit Barn ochUtbildning ett
särskilt uppdrag att arbeta med att ta fram förslag om satsningpå såvälfysisk hälsa
ochmer rörelse,somatt ta fram enhandlingsplanför fysiskaanpassningarför
elever med neuropsykologiskafunktionshinder, NPF.

Planenför fysisk hälsaskall vara klar senastvåren 2021 ochplanen för NPF-
satsningeni december2019. Arbetet med den senareskall ha inletts senast2022.

Flera enheter,bland annat i RanstaochVarmsätra,har redan inlett ett arbetedär
fysisk aktivitet ingår somett medvetet arbetssätt för att förbättra elevernaslärande.
Bland annatanvändsmotionscyklar.

Under den tid kulturskolan hadekulturgaranti medbland annat dans,upplevde
mångalärare påtagligaförbättringar av elevernaskoncentrationsförmågaefter
dessapass.Denverksamhetenär numer nedlagd,vilket ökar behovenav att
skolorna självatar initiativ ochdriver på processenför att elevernaskall röra sig
mer.

Arbetet är alltså redan påbörjat, bådegenomskolornasegnainitiativ ochgenom
politiska beslut i verksamhetsplanenför de närmasteåren.Det är ett bra tips från
politikerna att studera de lösningar somfinns i grannkommunenocherfarenheterna
från detta.För att en sådansatsningskall bli väl förankrad och tillämpad behöver
samtidigt elever ochskolpersonal få det avgörandeinflytandet över hur den skall
genomföras,exempelvisvilka verktyg somskall användas.
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BARNOCHUTBILDNING

Barn och Utbildning förutsätter ocksåatt motionärerna utgår från att satsningen
skall täckasinom den ekonomiskaram somtilldelats av fullmäktige och fördelats
mellan verksamhetsområdenav skolnämnden.Omrektorer ochBarn och
Utbildnings ledning i praktiken skall kunna ta det ekonomiskaansvaret,såblir det
svårt om exempelvisfullmäktige beslutar på sådetaljerad nivå som vilka
motionsredskapsomskall finnas på deenskilda enheterna.

Det fortsatta arbetet för att uppnå visionen om NPF-säkrademiljöer styrs därför
bäst genomde styrmedel som nämndenhar i verksamhetsplanen.

FÖRSLAGTILL BESLUT
Skolnämndenföreslåsbesluta

att föreslå fullmäktige att ansemotionen besvarad.
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