Protokollsutdrag
Barn- och ungdomsnämnden

§ 68

2017-06-14

Sommaröppna fritidshem - Motion (V)

Dnr BOU 2016-638
Ärende
Jessica Eek (V), Ulla Nilsson (V), Eva Lindblad (V), Elisabet Strömfelt (V)
och Emil Broberg (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att alla
kommunens skolenheter ska hålla ett fritidshem öppet under sommaren. De
föreslår även att barnomsorg ska kunna erbjudas med kort varsel under
sommaren.
Då det på flera skolor under vissa sommarveckor är få barn och ibland enstaka
barn på vissa fritidshem anser barn- och ungdomsnämnden att det både ur barnoch personalperspektiv inte är rimligt att hålla öppet alla sommarveckor på alla
skolenheter. Motionärerna hänvisar till Skollagens bestämmelse om att
fritidshem ska erbjudas vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven
får utbildning. I förarbetena till bestämmelsen framkommer att anledning till
detta är att fritidshemmet ska komplettera och samverka med utbildningen i
skolan. Denna samverkan finns under läsårstid när utbildningen i skolan pågår.
Samverkan och sammanslagning av flera fritidshem behöver i vissa fall ske
mellan närliggande skolenheter för att kunna erbjuda en adekvat verksamhet
för barnen. Genom en sådan samverkan kan personaltätheten optimeras och
kvalitativ verksamhet genomföras under sommarveckorna. Fritidshemmen ges
en särskild ”sommarpeng” för att kunna genomföra aktiviteter och utflykter för
de barn som deltar i verksamheten. Även barn som inte är inskrivna har
möjlighet att delta i sådana planerade aktiviteter.
Om alla skolenheter skulle hålla öppet alla sommarveckor skulle det innebära
att personal skulle arbeta med ett fåtal barn under stor del av dagen eftersom
fritidshemmen är öppna hela dagar under loven. Motionärernas förslag skulle
även riskera att få negativa konsekvenser för personaltätheten under övriga
året.
Enligt skollagen ska utbildning i fritidshem erbjudas så snart det framkommit
att eleven har behov av en sådan plats. Med en rimlig framförhållning från
vårdnadshavarna erbjuds fritidshemsplats även under sommaren. Detta innebär
att det motionärerna föreslår redan gäller i kommunens fritidshem.
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Utbildningskontoret föreslår att motionen avslås.
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen
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