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VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 360

Dnr KS 2022/00162-6.0.2

Beslut - Motion från (M) om fördjupat samarbete med
föreningslivet om barns aktivitet
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.
Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
Irene Hagström (M) har i en motion med rubriken Fördjupat samarbete med
föreningslivet om barns aktivitet föreslagit att grundskolenämnden ska
undersöka möjligheterna att starta ett liknande projekt som ”Aktivitet
förebygger” som är ett koncept Ängelholms kommun jobbar med. Det är ett
samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det förebyggande arbetet sätts i fokus och som omfattar de kommunala skolorna
tillsammans med olika föreningar i kommunen och där elever i årskurs fyra
och sex har föreningsverksamhet i anslutning till skoltid. Motionären vill
starta ett liknande projekt i Västerås, undersöka möjligheten till att söka
olika bidrag för detta, starta med några skolor på försök där eleverna är i
störst behov av aktiviteter för trygghet och förebyggande och efter en
provperiod på ett år utvärdera resultatet.
Kommunfullmäktige har den 3 februari 2022 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Grundskolenämnden och nämnden för idrott,
fritid och förebyggande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med i huvudsak följande
synpunkter:
Förvaltningen har haft en dialog med företrädare för grundskoleverksamhet
och med företrädare för kultur-, idrott och fritidsförvaltningen. Man bedömer
att det i Västerås skolor finns en ökad medvetenhet av att aktivt stimulera
barn och elever till rörelse och att skolorna arbetar med frågan om ökad
rörlighet på olika sätt, utifrån skilda behov och förutsättningar på respektive
enhet vilket ges exempel på.
En sammantagen bedömning är att det redan pågår olika arbeten för att
stimulera aktivitet och rörelse och att man just nu inte har möjlighet att
påbörja ett nytt koncept som ”Aktivitet förebygger”.

Justerandes signatur
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Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen har inkommit med i huvudsak
följande synpunkter:
I nuläget finns det inte möjlighet att genomföra motionärens förslag mot
bakgrund av dialoger med företrädare inom barn- och utbildningsförvaltningen, föreningars förutsättningar samt att det redan genomförs
liknande insatser. Pandemin har påverkat föreningslivet både ekonomiskt
och genom medlemstapp vilket således lett till färre ledare. Utifrån det kan
föreningar ha svårt att mobilisera resurser till flera olika insatser.
Vidare anser förvaltningen att befintliga insatser såsom överenskommelsen
mellan nämnden och RF/SISU Västmanland för att stödja samverkan mellan
idrottsföreningar och skolor för att öka idrottslig verksamhet bör fortsätta
enligt plan. Det pågår avgiftsfria lovaktiviteter och TRY IT nära som är ett
tätt samarbete mellan stadens fritidsgårdar och civilsamhällets föreningar.
Syftet med insatsen är att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid samt
möjligheter att hitta nya vägar in i föreningslivets kultur- och idrottsverksamheter. Vidare avser förvaltningen att stärka föreningar i återstart
efter pandemin.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.
Amanda Grönlund (KD) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till
stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, dels bifall till
motionen från Elisabeth Unell (M) och Erik Johansson (SD), dels bifall till
stadsledningskontorets förslag från Amanda Grönlund (KD) och Vicki Skure
Eriksson (C). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två
förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Kopia till
Grundskolenämnden
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
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Kommunstyrelsen
Björn Gustafsson
Epost: bjorn.gustafsson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Grundskolenämnden
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Svar på Motion från (M) om fördjupat samarbete med
föreningslivet om barns aktivitet
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås
Ärendebeskrivning
Irene Hagström (M) har i en motion med rubriken Fördjupat samarbete med
föreningslivet om barns aktivitet föreslagit att grundskolenämnden ska
undersöka möjligheterna att starta ett liknande projekt som ”Aktivitet
förebygger” som är ett koncept Ängelholms kommun jobbar med. Det är ett
samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det
förebyggande arbetet sätts i fokus och som omfattar de kommunala skolorna
tillsammans med olika föreningar i kommunen och där elever i årskurs fyra
och sex har föreningsverksamhet i anslutning till skoltid. Motionären vill
starta ett liknande projekt i Västerås, undersöka möjligheten till att söka
olika bidrag för detta, starta med några skolor på försök där eleverna är i
störst behov av aktiviteter för trygghet och förebyggande och efter en
provperiod på ett år utvärdera resultatet.
Kommunfullmäktige har den 3 februari 2022 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Grundskolenämnden och nämnden för idrott,
fritid och förebyggande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med i huvudsak följande
synpunkter:
Förvaltningen har haft en dialog med företrädare för grundskoleverksamhet
och med företrädare för kultur-, idrott och fritidsförvaltningen. Man bedömer
att det i Västerås skolor finns en ökad medvetenhet av att aktivt stimulera
barn och elever till rörelse och att skolorna arbetar med frågan om ökad
rörlighet på olika sätt, utifrån skilda behov och förutsättningar på respektive
enhet vilket ges exempel på.
En sammantagen bedömning är att det redan pågår olika arbeten för att
stimulera aktivitet och rörelse och att man just nu inte har möjlighet att
påbörja ett nytt koncept som ”Aktivitet förebygger”.
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen har inkommit med i huvudsak
följande synpunkter:
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I nuläget finns det inte möjlighet att genomföra motionärens förslag mot
bakgrund av dialoger med företrädare inom barn- och
utbildningsförvaltningen, föreningars förutsättningar samt att det redan
genomförs liknande insatser. Pandemin har påverkat föreningslivet både
ekonomiskt och genom medlemstapp vilket således lett till färre ledare.
Utifrån det kan föreningar ha svårt att mobilisera resurser till flera olika
insatser.
Vidare anser förvaltningen att befintliga insatser såsom överenskommelsen
mellan nämnden och RF/SISU Västmanland för att stödja samverkan mellan
idrottsföreningar och skolor för att öka idrottslig verksamhet bör fortsätta
enligt plan. Det pågår avgiftsfria lovaktiviteter och TRY IT nära som är ett
tätt samarbete mellan stadens fritidsgårdar och civilsamhällets föreningar.
Syftet med insatsen är att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid samt
möjligheter att hitta nya vägar in i föreningslivets kultur- och
idrottsverksamheter. Vidare avser förvaltningen att stärka föreningar i
återstart efter pandemin.
Beslutsmotivering
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att både
Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur-, idrotts och
fritidsförvaltningen gör bedömningen att det redan idag pågår varierade
insatser med syftet att stimulera ökad aktivitet och rörelse, frågan är
prioriterad och båda remissinstanser anger exempel som både genomförs och
som också ska utvärderas. Exempelvis TRY IT nära som 2026 ska följas
upp. Därefter kan andra insatser övervägas.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget till beslut medför ingen ekonomisk påverkan.
Hållbar utveckling
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.
Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör strategisk
samhällsutveckling
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Dnr GSN 2022/00431-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om fördjupat
samarbete med föreningslivet om barns aktivitet
Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-05-02, som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M), Håkan Lindberg (M)
och Amy Paculan Gayo (M) lämnar följande särskilda yttrande:
”Moderaterna återkommer i kommunstyrelsen med eventuella synpunkter på
motionen.”
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Moderaterna, angående
fördjupat samarbete med föreningslivet om barns aktivitet, till bland annat
grundskolenämnden. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 13
maj.
Motionen beskriver ett koncept från Ängelholms kommun som heter
Aktivitet förebygger. Konceptet bygger på ett samarbete mellan kommun,
civilsamhälle och näringsliv där det förebyggande arbetet sätts i fokus.
Genom föreningars verksamhet i skolan får barnen pröva på en mångfald av
aktiviteter i syfte att bland annat stimulera och leda barnen till en aktiv och
meningsfull fritid och minska mobbing, ohälsa och utanförskap.
Motionären föreslår:


att Grundskolenämnden undersöker möjlighet att starta ett liknande
projekt i Västerås,



att undersöka möjlighet till att söka olika bidrag för detta,



att starta med några skolor på försök där eleverna är i störst behov av



aktiviteter för trygghet och förebyggande samt



att efter en provperiod på ett år utvärdera resultatet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-05-02, som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
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Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Haidi Bäversten
Epost: haidi.baversten@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om fördjupat
samarbete med föreningslivet om barns aktivitet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av motionen och en dialog
har förts med företrädare för grundskoleverksamheten och med företrädare
för kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen.
Den prisvinnande verksamheten Aktivitet förebygger från Ängelholm är ett
”peppande” exempel på hur skolan aktivt kan bidra till att barn och unga får
prova på föreningslivets möjligheter samtidigt som rörelse och aktivitet
stimuleras.
I Västerås skolor finns en ökande medvetenhet om vikten av att aktivt
stimulera barn och elever till rörelse och samtidigt visa eleverna till de
möjligheter som föreningslivet erbjuder. Skolorna har valt att arbeta för ökad
rörlighet på olika sätt, utifrån de behov och de förutsättningar respektive
skola har. Det finns flera goda exempel på hur skolor har valt att arbeta. Ett
exempel är Hällbyskolan som valt att satsa på:


”En frisk generation” Familjer i år 2 träffas 2ggr/veckan och får
möjlighet att träffa föreningslivet och äta mat på skolan.



Samverkan med RFSisu kring rörelsesatsning. Alla pedagoger har fått
utbildning i enklare rörelser som gynnar inlärning och som används
som paus under lektioner.



Kompetensutveckling: Hjärnstark, Anders Hansen



Trivselledare som utbildar eleverna att leda rastaktiviteter



Hällbyjoggen: Alla elever räknar varv runt skolan och lägger samman
resultaten. Klasserna tävlar mot varandra.



Hederscupen i maj, pågår just nu: år 4-6 har fotbollsturnering.

Grundskoleverksamhetens sammantagna bedömning är att det pågår olika
skolnära arbeten för att stimulera aktivitet och rörelse men att skolorna för
närvarande inte har möjlighet att ta sig an och driva ett koncept som
Aktivitet förebygger.
Till saken hör också att Kultur, idrott och fritidsförvaltningen i samverkan
genomför insatser för barn- och unga i syfte att erbjuda en meningsfull fritid
och introducera de möjligheter som deltagande i föreningslivets kultur- och
idrottsverksamheter erbjuder. TRY IT- nära är den verksamhet som bedrivs
för barn och unga i samverkan mellan kultur, idrott och fritidsförvaltningen,
föreningslivet och fritidsgårdarna. Föreningslivet bygger till största delen på
frivilliga insatser som av naturliga skäl är begränsade. Kultur-, idrott och
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fritidsförvaltningens bedömning är att föreningslivets resurser i nuläget inte
bör splittras på ännu ett koncept. Avsikten är att under de kommande fyra
åren förstärka kopplingen mellan TRY IT nära och stadens skolor.
Verksamheten utvärderas årligen och om TRY IT nära efter fyra år (2026)
inte nått den framgång som förväntas kan andra insatser, som till exempel
Aktivitet förebygger, övervägas av Grundskolenämnden såväl som av
Kultur-, idrott- och fritidsnämnden.

VÄSTERÅS STAD

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

§ 84

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-19

Dnr NIF 2022/00038-1.7.1

Beslut - Motion från (M) om fördjupat samarbete med
föreningslivet om barns aktivitet
Beslut
Nämnden för idrott, - fritid och förebyggande antar förslag till yttrande som
sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen som sitt remissvar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2022-02-08 uppdragit åt nämnden för idrott, - fritid
och förebyggande att avge yttrande över motion från (M) om fördjupat
samarbete med föreningslivet om barns aktivitet” diarier nr KS 2022/001626.0.2. Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-05-13
Motionen handlar om ett koncept som bedrivs i Ängelholm som heter
Aktivitet förebygger.
Det är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det
förebyggande arbetet sätts i fokus
Motionärens förslag är:
1. Att Grundskolenämnden undersöker möjlighet att starta ett liknande
projekt i Västerås.
2. Att undersöka möjlighet till att söka olika bidra för detta.
3. Att starta med några skolor på försök där eleverna är i störst behov av
aktiviteter för trygghet och förebyggande.
4. Att efter en provperiod på ett år utvärdera resultatet.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden antar yttrande daterat 2022-03-25 som sitt eget och överlämnar till
Kommunstyrelsen.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen
Grundskolenämnden
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Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen
Torbjörn Berggren
Epost: torbjorn.berggren@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Motion från (M) om fördjupat samarbete med
föreningslivet om barns aktivitet
Kommunstyrelsen har 2022-02-08 uppdragit åt nämnden för idrott, - fritid
och förebyggande att avge yttrande över motion från (M) om fördjupat
samarbete med föreningslivet om barns aktivitet” diarier nr KS 2022/001626.0.2 Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-05-13
Motionen handlar om ett koncept som bedrivs i Ängelholm som heter
Aktivitet förebygger.
Det är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det
förebyggande arbetet sätts i fokus
Motionärens förslag är:
1. Att Grundskolenämnden undersöker möjlighet att starta ett liknande
projekt i Västerås.
2. Att undersöka möjlighet till att söka olika bidra för detta.
3. Att starta med några skolor på försök där eleverna är i störst behov av
aktiviteter för trygghet och förebyggande.
4. Att efter en provperiod på ett år utvärdera resultatet.
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen har tagit del av motionen och anser
att det ej i nuläget finns möjlighet att genomföra motionärens förlag.
Förvaltningen baserar ställningstagandet utifrån dialog med företrädare på
barn och utbildningsförvaltningen samt föreningars förutsättningar och
nuvarande liknande insatser. Pandemin har slagit hårt mot föreningslivet
ekonomiskt och även genom medlem och ledaretapp. Utifrån det kan
föreningar ha svårt att mobilisera resurser till flera olika insatser.
Förvaltningen anser att befintliga insatser såsom överenskommelsen mellan
nämnden och RF/SISU Västmanland att stödja samverkan mellan
idrottsföreningar och skolor för att öka idrottslig verksamhet via
föreningslivet i samband med eller under skoltid ute i de olika
bostadsområdena kopplat till Västerås Stads satsning på skola först (under
2021 ingick 10 st skolor). Samt avgiftsfria lovaktiviteter och TRY IT nära
som är ett tätt samarbete mellan stadens fritidsgårdar och civilsamhällets
föreningar kan fortsätta att utvecklas i 4 år med årliga utvärdering samt med
korrigering i marknadsföring, att skolor i närhet av TRY IT nära aktivitet
alltid ska informeras alternativ information via tex Vklass. Vidare avser
förvaltningen att stärka föreningar i återstart efter pandemin.
Om insatsen TRY IT nära efter 4 år (2026) ej når ut enligt plan kan annan
insats övervägas. Den insatsen skulle kunna vara koncept som tex Aktivitet
förebygger.
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Insats TRY IT nära
Syfte
Syftet med TRY IT nära är att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull
fritid samt en möjlighet att hitta nya vägar in i föreningslivets kultur- och
idrottsverksamheter.
TRY IT nära ska vara en plats där barn/ungdomars intressen och glädje får
bestämma.
TRY IT nära stärker den sociala hållbarheten.
Mål och målgrupp
• Att öka antalet som tar del av prova på aktiviteten från 2019 års resultat
som var 1074 besök till 1200 besök
• Att möjliggöra så att de som tar del av prova på aktiviteten också börjar i
förening, artikel i barnkonventionen nr 15, 31
• Att barn/ungdom känner att de lär sig (personlig utveckling), artikel i
barnkonventionen nr 6
• Att barn/ungdom tycker verksamheten är kul (nöjd med verksamhet),
artikel i barnkonventionen nr 31.
• Att könsfördelningen ej överskrider 10 % för något kön, artikel i
barnkonventionen nr 2
• Primär målgrupp är barn och ungdom 10–15 år samt.
• Sekundär målgrupp är barn 7–9 år samt ungdom 16 till 18 år

Motion

2020-02-03

Fördjupat samarbete med föreningslivet om
barns aktivitet
På idrottsgalan den 17 januari 2022 kunde man se att Ängelholms kommun fått
en fin utmärkelse som årets ”Peppare.”
De jobbar framgångsrikt med ett koncept som heter Aktivitet förebygger.
Det är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det
förebyggande arbetet sätts i fokus. AF omfattar alla kommunala skolor och 25
föreningar i kommunen, där elever i årskurs 4 och 6 har föreningsverksamhet i
anslutning till skoltiden.
Att bygga nätverk och skapa förutsättningar för våra barn är viktigt i det
förebyggande arbete. Det krävs att samhällets olika aktörer hjälps åt att ta sitt
ansvar så att barnen ges möjlighet till sysselsättning och god gemenskap.
AF jobbar för bra metoder som skapar trygghet, minskar mobbning och
motverkar utanförskap. Genom AF synliggörs barns glädje och utveckling i
föreningslivet.
Barnen får: ökad fysisk aktivitet, glädje och gemenskap, träning i
värdegrundsfrågor, bättre självkänsla och ökat intresse för aktivitet.
Mera information om detta går att läsa på Ängelholm kommuns hemsida,
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstadenangelholm/aktivitet-forebygger.html.
Det vore intressant att undersöka möjligheterna att ett liknande projekt i
Västerås men i anslutning till skoltiden (dvs inte obligatoriskt) för att underlätta
för fler elever att delta.
Med anledning av detta framgångsrika arbete för barns hälsa lämnas följande
förslag:
Med anledning av detta framgångsrika arbete för barns hälsa lämnas
följande förslag:
1. Att Grundskolenämnden undersöker möjlighet att starta ett liknande
projekt i Västerås.
2. Att undersöka möjlighet till att söka olika bidra för detta.
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Motion

2020-01-13

3. Att starta med några skolor på försök där eleverna är i störst behov av
aktiviteter för trygghet och förebyggande.
4. Att efter en provperiod på ett år utvärdera resultatet.

Irene Hagström (M)

2

