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§ 158 Dnr 2021/00468  

Motion: Trygghetspaket - en timme fysisk aktivitet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår att Håbo kommun inför en timme fysisk akti-
vitet i den kommunala skolan. 
2. Kommunfullmäktige avslår att fristående skolor i kommunen uppmanas 
att införa en timme fysisk aktivitet om dagen i skolan. 
3. Kommunfullmäktige bifaller att samråd och dialog förs mellan skola och 
det lokala föreningslivet i enlighet med motionens intention. 
4. Kommunfullmäktige bifaller att inspiration och underlag för det fortsatta 
arbetet i enlighet med motionens intention tas ifrån det så kallade Bunkeflo-
projektet.  
 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om att in-
föra en timme fysisk aktivitet per dag i de kommunala skolorna. 

 Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Av 
yttrandet framgår att skolorna sedan 2018 ingår i Hälsoprojektet. Detta pro-
jekt har haft i uppdrag att kartlägga vad som görs i dag samt finna vägar och 
metoder för att främja elevers hälsa och därmed främja kunskapsinlär-
ningen. Inom ramen för detta projekt fanns fem projektmål och sju effekt-
mål. Ett hälsofrämjande årshjul skapades inom ramen för projektet och för-
valtningen har också beslutat att projektet ska bli en bestående del av skolor-
nas verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås vad gäller yr-
kandena om att införa en timme fysisk aktivitet om dagen i de kommunala 
skolorna samt uppmaningen till de fristående skolorna att också göra detta. 
Motionens övriga två yrkanden om samråd och dialog med det lokala före-
ningslivet och att hitta inspiration och underlag i det s k Bunkefloprojektet 
föreslås bifallas.      

Det förslag till beslut som skrevs fram återremitterades på arbetsutskottet 
2022-04-12. Detta för att inhämta ungdomsrådets yttrande.  

Av ungdomsrådets yttrande framgår att man i mångt och mycket ställer sig 
bakom motionens intentioner men att man är tveksam till att lägga till en ex-
tra timme till schemat per dag. Man menar vidare att det kanske vore något 
att införa i provperioder och i sådana fall upp till skolorna att besluta om. 
Rådet föreslår att man inför detta obligatoriskt för yngre barn samt frivilligt 
för äldre ungdomar, alternativt obligatoriskt för äldre ungdomar, dock inte 
varje dag. 
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Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att anföra utan föreslår i 
likhet med barn- och utbildningsnämnden att motionens första två yrkanden 
avslås och att de två senare yrkandena bifalls.     

Beslutsunderlag 
– Motion 2021-11-08 

– Beslut BoU 2022-02-23 §27 

– Yttrande barn- och utbildningskontoret 2021-12-15 

- Yttrande Ungdomsrådet 2022-08-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Zinaida Belonoshko (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till be-
slut.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionär 
Barn- och utbildningsnämnden – för kännedom 
Uppdragslista 
Hemsida  
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