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Till

GRF-2020-10223

Stadskontoret

Remiss angående motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OBfritidshem i Malmö, STK-2020-458
GRF-2020-10223-1

Sammanfattning

I den inkomna motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att utreda och utöka
tillgängligheten till OB-omsorg för alla elever i Malmö stad.
I april 2020 efterfrågade grundskolenämndens arbetsutskott en utredning om utökning av
OB-omsorgen. Baserat på denna utredning beslutade grundskolenämnden den 16 juni 2020
att utöka OB-omsorgen på Johannesskolan med intag från andra skolor än enbart
Johannesskolan. Grundskolenämnden föreslår utifrån detta underlag att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Yttrande

I den inkomna motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:




Att uppdra åt grundskolenämnden att utreda införandet av OB-fritidshem som är
till-gänglig 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.

En utökning av den nuvarande OB-omsorgen på Johannesskolan påbörjades juni 2020 efter
beslut i grundskolnämnden 2020-06-16. Denna utökning av OB-omsorgen grundade sig på
ett förslag i den utredning som gjordes av grundskoleförvaltningen i april 2020 efter uppdrag
från grundskolenämndens arbetsutskott. OB-omsorgen öppnades då upp för elever skrivna
på andra skolor än Johannesskolan.
I motionen efterfrågas även möjlighet till OB-omsorg nätter och helger och merkostnaden
för detta har beräknats att uppgå till en ökad kostnad för OB-omsorgen på cirka 1 3000 000
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kr om året, vilket innebär att den utökade OB-omsorgen på Johannesskolan då beräknas
kosta cirka 2 350 000 kr om året. Extra lokalkostnader och andra merkostnader är inte
medräknade.
Grundskolenämnden föreslår utifrån detta underlag att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Ordförande

Sara Wettergren
Direktör

Anders Malmquist
SD avser inkomma med ett särskilt yttrande.

