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Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i Malmö
STK-2020-458
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att uppdra åt
grundskolenämnden att utreda införande av OB-fritidshem, tillgängliga för alla elever i Malmös
grundskolor och därmed även beakta detta i sin budgetskrivelse till kommunstyrelsen.
Grundskolenämnden har lämnat ett yttrande som bygger på den utredning och rapport som
ligger till grund för den verksamhet som finns idag på Johannesskolan, det vill säga att
Johannesskolan även tar emot elever från andra skolor till det OB-fritidshem de driver.
Motionen föreslås besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om OB-fritidshem i
Malmö besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslutsunderlag
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Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att uppdra åt
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grundskolenämnden att utreda införande av OB-fritidshem, tillgängliga för alla elever i Malmös
grundskolor och därmed även beakta detta i sin budgetskrivelse till kommunstyrelsen.
Motionären hänvisar till skollagens 25 kap. 5 § enligt vilken kommunen ska sträva efter att
erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det
behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.
Motionären hänvisar till den verksamhet grundskoleförvaltningen startade 2014. En verksamhet
med omsorg på vardagskvällar för skolbarn vid Johannesskolan, där villkoret var att eleven är
inskriven på skolan. Motionären anser att alla elever borde ha tillgång till OB-fritidshem oavsett
vilken grundskola man som elev är inskriven vid. OB-fritidshem borde innefatta kvällar, nätter
och helger.
Motionären föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar:
- Att uppdra åt grundskolenämneden att utreda införandet av OB-fritidshem som är
tillgängliga för alla elever i Malmös grundskolor.
- Att uppdra åt grundskolenämnden att tillgängliggöra OB-fritidshem för alla elever i
Malmö stads grundskolor.
- Att uppdra åt grundskolenämnden att beakta införandet av OB-fritidshem som är
tillgänglig för alla elever i Malmös grundskolor, i sin budgetskrivelse till
kommunstyrelsen.
Grundskolenämndens yttrande
Efter ett beslut i nämnden påbörjades i juni 2020 en utökning av den nuvarande OB-omsorgen
på Johannesskolan. Utökningen grundade sig på de förslag i utredning som gjordes av
förvaltningen i april samma år. Uppdraget kom från grundskolenämndens arbetsutskott. OBomsorgen öppnades upp för elever inskrivna på andra skolor än Johannesskolan.
Motionärens förslag om att även erbjuda OB-omsorg på nätter och helger beräknas uppgå till en
kostnad om 1 300 000 kronor om året, vilket skulle innebära att den utökade OB-omsorgen på
Johannesskolan beräknas kosta cirka 2 350 000 kronor om året. Då är inte extra lokalkostnader
och andra merkostnader medräknade.
Grundskoleförvaltningens rapport gav tre förslag rörande fortsättningen av OB-verksamhet på
Johannesskolan varav nämnden beslutade att följa det första förslaget som innebar en utökning
för att kunna ta emot barn/elever som är inskrivna på andra skolor och att vårdnadshavare själva
anordnar transport till Johannesskolans OB-omsorg. I rapporten används OB-omsorg med
hänvisning till att verksamheten på OB-tider är att betrakta som omsorg.
Nämnden anser att motionen bör anses vara besvarad.
Sverigedemokraterna har lämnat särskilt yttrande.
Stadskontorets bedömning och förslag till beslut
Grundskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda om möjligheten att öppna upp OBverksamhet på fritidshem för elever som är inskrivna på andra skolor än Johannesskolan. I det
uppdraget ingick även att undersöka efterfrågan på OB-fritidshemsplatser hos förskolan och
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belysa eventuell skolskjutsproblematik som kan uppstå. De tre förslagen förvaltningen tog fram
skilde sig åt genom att det första förslaget, som nämnden antog, utvidgade OB-omsorgen till att
även ta emot barn inskrivna på andra skolor, med förbehållet att vårdnadshavaren själv
ansvarade för transporten. Det andra förslaget innebar att verksamheten skulle fortsätta i
nuvarande form, det vill säga enbart med elever inskrivna på Johannesskolan. Det tredje
förslaget var mer omfattande och innebar att förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltning i
samarbete skulle ta fram ett förslag på hur OB-omsorgen kan samordnas genom att ge en
nuvarande OB-förskola i uppdrag att även anordna OB-omsorg för barn på fritidshem.
Enligt skollagen behöver inte fritidshem erbjudas på obekväma tider, så kallad OB-tid. Samtidigt
ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg.1 Eftersom verksamheten ligger utanför den tid
när skola eller fritidshem erbjuds, omfattas OB-omsorgen inte av de allmänna råd som är
vägledande för fritidshemmen. Om OB-omsorgen äger rum på kvällar och eventuellt helger är
det inte relevant att verksamheten ska komplettera skolan, vilket är fritidshemmets
huvuduppdrag.
Grundskolenämnden beslutade att inför höstterminen -20 öppna upp Johannesskolan för alla
elever som var inskrivna på någon skola i Malmö och ge dem möjlighet att skriva sig på
Johannesskolans OB-omsorg. I dagsläget är det endast fem barn inskrivna och alla är elever på
Johannesskolan. Ett antagande är att vårdnadshavare ordnar omsorg på annat sätt. Närhet till
hemområdet skulle kunna vara en starkt bidragande faktor till ovan.
Vid en kontakt med grundskoleförvaltningen i mitten av oktober var fem elever inskrivna vid
Johannesskolans OB-omsorg höstterminen -20. Samtliga elever är inskrivna på Johannesskolan,
det finns därmed inga elever från andra skolor trots att möjligheten finns. Verksamheten
beräknas gå med 900 000 kronor i underskott den här terminen. Två medarbetare har arbetstid
klockan 18:00 – 22:00, måndag till fredag.
Stadskontoret bedömer att förslag till yttrande bör följa nämndens yttrande. Förslaget är att
motionen bör anses besvarad med hänvisning till den rapport som gjorts samt övrigt som
redovisats i ärendet.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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