Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Kommunalrådet Anders Rubin

Fråga angående fritidshemmens kvalitet och finansiering
80 till 100 barn, så stora är vissa grupper på Malmös fritidshem. I Malmö är antalet elever per
avdelning i snitt cirka 51 elever jämfört med rikets cirka 41. Det är oacceptabelt.
För Vänsterpartiet är kvaliteten på fritidshemmen oerhört viktig för att säkra en bra och pedagogisk
miljö för Malmös unga, för att garantera bra arbetsvillkor för personalen och för att bidra till minskad
ojämlikhet i hälsa i staden. Det var också en av Malmökommissionens slutsatser.
I Skolinspektionens beslut för fritidshemmen i Malmö (151013, dnr 401-2015:679) riktas kraftig kritik
mot kvaliteten i fritidshemmen och Malmö stads sätt att styra. Enligt Skolinspektionen så är det
många fritidshem i Malmö kommun som inte ens kan erbjuda eleverna ett innehåll i enlighet med
lagstiftningen (sid 4). I Skolinspektionens beslut framgår bland annat att ”det finns en näst intill
samstämmig uppfattning bland personalen och i hög grad också bland föräldrarna att stora
elevgrupper och för få vuxna hindrar personalens möjligheter att möta varje enskild elev.” (sid 9). ”På
några besökta fritidshem finns det föräldrar som helst skulle vilja slippa att lämna sitt barn, som ser
verksamheten som ren förvaring och som aldrig har kunnat urskilja någon form av planerad
verksamhet.” (sid 12).
Malmö stad håller på att utveckla arbetet med att säkerställa kvaliteten i fritidshemmen, det är bra
men inte tillräckligt. Fritidshemmen behöver tillföras resurser. I sitt budgetäskande för 2016
konstaterade Grundskolenämnden att andelen barn som går på fritids ökar och begärde därför 22
miljoner kronor för att överhuvudtaget kunna bibehålla samma kvalitet som dagens nivå. S-MP
minoriteten valde att ignorera detta behov i sin budget. Det innebär alltså att situationen på
fritidshemmen förvärras ytterligare under 2016.
Malmökommissionen rekommenderade, som ett led i att minska ojämlikheterna i Malmö, att
barngrupperna i fritidshemmen ska minska till 30 barn per avdelning. Några sådana ambitioner har vi
inte sett från S-MP-styret i Malmö.
Vänsterpartiet och regeringen har i budgeten för 2016 anslagit extra resurser till fritidshemmen. Det
är bra men långt ifrån tillräckligt för Malmös del, situationen kommer att förvärras. Det krävs att
Malmös styre går från ord till handling och visar att man även på lokal nivå menar allvar med att
garantera barns trygga och jämlika uppväxtvillkor.
Min enkla fråga är:
 Mot bakgrund av ovanstående och Skolinspektionens kritik, avser S och Mp-minoriteten höja
anslagen till fritidshemsverksamheten i Malmö, utöver det regeringen tillskjuter?
Malmö den 14 oktober

Anders Skans (V)

