Motion
OB-fritidshem i Malmö
Förskoleverksamheten i Malmö har under flera år erbjudit omsorg på obekväm arbetstid,
OB – omsorg, under kvällar, nätter och helger. 2018 hade förskolan 288 barn i OBverksamhet i åldersgrupperna 2 – 5 år.

En utredning från grundskoleförvaltningen från 2019-04-30 gör antagandet att en stor
del av de barn i förskolan som har OB-omsorg även har behov av OB-omsorg i
grundskolan.
25 kap. 5 § i Skollagen lyder:
”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.”
Grundskoleförvaltningen tolkar detta på följande sätt, baserad på förarbetena till
Skollagen:
”Ambitionen måste vara att tillhandahålla omsorg även under, så kallad, obekväm
arbetstid åt familjer som har behov av det. Om kommunen vid en viss tidpunkt inte har
någon efterfrågan måste kommunen ändå planera för att tillhandahålla omsorg, när
situationen förändras. Detta innebär att det inte bör vara möjligt för en kommun att
generellt avskaffa tillgången till kommunalt finansierad omsorg för barn till föräldrar som
förvärvsarbetar under s.k. obekväma tider. Å andra sidan innebär det ingen rättighet att i

enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid. Föräldrars ansvar för att hitta lösningar
på barnets behov av omsorg kvarstår”.1

Höstterminen 2014 startade grundskoleförvaltningen en verksamhet med omsorg på
vardagskvällar för skolbarn vid Johannesskolan, där villkoret är att barnet ska vara
inskrivet på skolan.

Grundskoleförvaltningen har i en utredning redovisat kostnaderna för att även elever
som är inskrivna vid andra skolor än Johannesskolan, skulle kunna få tillgång till OBfritidshem, eller fritidshem på obekväm arbetstid.2

Kostnaden för att utöka den befintliga verksamheten på Johannesskolan till att även
innefatta helger samt intagning från fler skolor är 1,3 miljoner kr. Kostnaden för att
öppna upp en verksamhet på annan skola som innefattar både kvällar och helger är 2,9
miljoner kr. Det innebär att en satsning på 1 – 3 miljoner skulle göra OB-fritidshem
tillgänglig för alla elever i Malmö och göra livet lättare för alla de Malmöbor som arbetar
på obekväm arbetstid.

Sverigedemokraterna anser att elever borde ha tillgång till OB-fritidshem oavsett vilken
grundskola man är inskriven i, och att OB-fritidshem borde innefatta kvällar, nätter och
helger. Det handlar om en mindre kostnad som gör en stor nytta för många människor.
Många av de elever som får omsorg på obekväm arbetstid i förskolan är även i behov av
denna omsorg när de går i grundskolan. Övergången från förskola till grundskola ska
inte behöva innebära att varje förälder ska försöka hitta diverse märkliga lösningar på
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omsorg för sitt barn, vilket skapar stora svårigheter för de Malmöbor som arbetar på
obekväm arbetstid. Det finns ett behov av OB-fritidshem i Malmö.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
-

Att uppdra åt grundskolenämnden att utreda införandet av OB-fritidshem som är
tillgänglig för alla elever i Malmös grundskolor.

-

Att uppdra åt grundskolenämnden att tillgängliggöra OB-fritidshem för alla elever i
Malmös 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.
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