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KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2015-09-10 

Justerandes sign. 

Bos§ 182 Dnr KS 025/2015 

Yttrande över motion rörande ökad bemanning inom 
fritidshemsverksamheten, Ulf Hilding (M), 
Gunnar Fransson (M) och Daniel Johansson (M) 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M), Gunnar Fransson (M) och Daniel Johansson (M) inkom med 
motion daterad den 24 mars 2015 angående personalförstärkning inom 
fritidshemsverksamheten för att erbjuda läxhjälp. I motionen angavs bland annat 
att en åtgärd för att förbättra elevernas skolresultat vore att erbjuda stöd inom 
fritidshemsverksamheten för att hemläxor blir genomförda. För att genomföra 
detta krävs ytterligare personalresurser inom fritidshemsverksamheten. 

Motionärerna föreslog kommunfullmäktige besluta att i ett första steg är att 
bemanningen inom fritidshemsverksamheten ökas med ytterligare en heltid 
utbildad fritidspedagog för att kunna erbjuda läxhjälp. Vidare föreslog 
motionärerna att utvärdering görs av denna åtgärd efter ett år samt att utfallet av 
denna utvärdering utgör grund för beslut om eventuell ytterligare förstärkning 
av bemanningen inom fritidshemsverksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april 2015 § 28 hänskjuta 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande över 
motionen daterat den 3 september 2015. I yttrandet anges bland annat att en ny 
tjänst inom fritidshemsverksamheten skulle ge möjligheter att utveckla 
verksamheten genom att bland annat erbjuda läxhjälp. En begränsning är dock att 
enbart eleverna vilka vistas i fritidshemsverksameten som kan ta del av läxhjälpen. 
Vidare anges att en ny tjänst inom fritidsverksamheten måste vägas mot andra 
förstärkningar av skolverksamheterna. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen föreslår kommun
fullmäktige anta yttrandet och därmed anse motionen besvarad. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Bildnings- och sociala utskottet 

Yttrande över motion från Moderata Samlingspartiet angående 
förstärkning av bemanningen på kommunens fritidshem 

Bakgrund 
I motionen (KS 025/2015-2) fö rslår motionärerna att bemanningen vid kommunens 
fri tidshem utökas med 1,0 tjänst som fri tidspedagog för att fri tidshemmen ska ha tillräckliga 
resurser för att fritidspedagogerna ska ge de barn som har behov av detta stöd i läxläsningen. 
Man föreslår också att en utvärdering görs under ett år och att utfallet av utvärderingen blir 
grund för ett beslut om eventuell ytterligare förstärkning av bemanningen av skolans 
fri tidshem. 

Ärendet 
Inom grundskolan finns - som i de flesta kommuner - flera elever där de praktiska 
förutsättningarna för studier hemma inte är optimala. Man bor trångt och har många syskon 
vilket gör att det är svårt att få studiero. Vi har även elever som inte har möjlighet att få 
tillräcklig hjälp med läxorna i hemmet och där läxhjälpen kan fylla en viktig funktion. Det 
finns även elever som behöver hjälp för att komma ifatt i skolarbetet och där extra hjälp kan 
fylla en funktion. Vi kan således se att det finns ett behov av olika former av läxhjälp, även 
om forskning tycks visa att läxhjälp paradoxalt nog kan bidra till att öka skillnaderna något 
mellan elever med olika social bakgrund, tvärtemot ambitionen att verka socialt utjämnande. 

Grundskolan erbjuder idag Iäxhjälp för elever i åk 7-9 en timme/vecka efter skoltid. För de 
yngre eleverna - den grupp som finns på fritidshemmen - finns idag inte motsvarande 
verksamhet. Möj ligheten att inom skolans ram utöka verksamheten även till yngre elever i 
liknande omfattning som för de äldre eleverna diskuteras inom arbetslagen i skolan men idag 
finns ingen läxhjälpsverksamhet för denna åldersgrupp. 

Enligt Skollagen I 4 kap, 2 § ska fri tidshemmet "komplettera utbildningen i försko leklassen 
och grundskolan" samt "stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 
meningsfull fritid och rekreation". Att erbjuda läxhjälp är avgjort en verksamhet som ryms 
inom den definitionen. 

Personal inom fri tidshemmen framhåller ofta att man anser att bemanningsgraden är för låg 
vilket begränsar möjligheterna att utveckla verksamheten, t.ex. att erbjuda läxhjälp. Många 
nya barn - varav flera nyanlända med annat modersmål - gör att man upplever att 
arbetsbördan ökat. Enligt det senaste kommunbladet från Skolverket har kommunen också 
ett relativt högt antal barn/årsarbetare inom fri tidshemmen; 33,3 barn/årsarbetare jämfört 
med 21,8 för riket som helhet. (Antalet anställda är dock paradoxalt nog högre än 
genomsnittet i landet på grund utav att de flesta av våra anställda endast arbetar 25 % inom 
frit idshemmen och övrig tid inom grundskolans övriga verksamheter. 

Vi har idag inget utvecklat kvalitetsarbete inom fritidshemmen där vi på ett bra sätt kan mäta 
huruvida verksamheten når de mål som anges i skollagen, vi lket även har föranlett kritik från 
Skolinspektionen. Den senaste bedömningen av fritidshemmen som gjorts har endast 
baserats på föräldraenkäter och har visat på att föräldrarna i stort är mycket nöjda med 
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verksamheten. Ett nytt sätt att mäta kvaliten med bedömningsmatriser implementeras dock 
nu under hösten vilket kommer att ge oss större möjligheter att mäta kvaliten på ett bättre 
sätt vilket förhoppningsvis ger oss bättre instrnment för att mäta verksamhetens resultat i 
förhållande till resurstilldelningen. 

Min bedömning är dock att vi med den bemanningsgrad som fritidshemmen har idag har 
svårt att i någon högre grad initiera nya personalkrävande verksamheter, som exempelvis 
läxhjälp där personal avsätter tid för att sitta med barnen för att l~älpa dem med sina läxor. 
Man bör dock utan personalförstärkningar kmma ordna bättre förutsättningar - ett lugnt rum 
vissa tider, etc. 

Den nya tjänst inom fri tidshemmen som motionärerna förslår skulle avgjort ge möjligheter 
att utveckla verksamheten, som att ge barn inom fritidshemmen stöd med läxläsningen, och 
innebära en rejäl förstärkning för fri tidshemmen. En begränsning med förslaget om läxhjälp 
inom fritidshemmen är dock att det endast är de barn som finns inom fritidshemmens 
verksamhet som får del av satsningen. Förslaget bör också vägas mot andra satsningar för att 
öka måluppf ylle Isen i skolan som kan nå fler barn, exempelvis att utöka 
speciallärarresurserna för de yngre barnen. 

Förslag till beslut 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna svaret och att motionen därmed 
ska anses besvarad. 

I tjänsten 

Anders Nordlund 
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MOTION 

15-03-24/UHi 

till Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs 
Kommun. 

Skolan i Ljusnarberg har en flerårig tråkig historia av dåliga skolresultat, låga 

meritvärden och alldeles för många elever som lämnar grundskolan utan behö

righet att gå vidare med studier i gymnasieskolan. Nu har ett målinriktat ar

bete för att höja betyg och resultat inletts. De åtgärder som beslutats är inrik

tade mot att förbättra skolans organisa tion, förtydliga ansvarsområden och att 

höja den inre effektiviteten. Men andra slags åtgärder behövs också. 

M ycket av elevernas arbete med inlärning och kunskapsinhämtning sker utanför skolan. 

M ånga barn får stöd och uppmuntran i det arbetet i hemmet, men inte alla. Om stöd saknas 

blir hemläxor kanske inte gjorda . I klassrummet utgår man från, att hemarbetet utförts som 

t änkt. Barn som inte har klarat detta riskerar att komma efter i skolgången, tappa motivat

ionen och till slut misslyckas att nå skolans resultatmål. 

För elever, som behöver en plats att vara på efter skolans slut finns fritidshemmen. Eftersom 

barnen är där borde fritidshemmen vara en bra plats för att ge stöd i läxläsningen. Frids

hemmen är dock idag med totalt 3,24 heltidstjänst alldeles för svagt bemannade, för att 

kunna ge läxhjälp. Att det i fritidspedagogernas utbildning ingår att kunna utföra också detta 

hjälper inte, när tiden inte räcker till. Ska hjälp med läxor kunna ges måste antalet tjänster 

p å fritidshemmen öka. 

Vi anser, att fritidshemmen måst e först ärkas så att läxhjälp kan ges åt de barn som behöver 

detta och föreslår, att i ett första st eg bemanningen på fritidshemmen ökas med ytterligare 

en h elt id utbildad fritidspedagog. Vi föreslår också, att en utvärdering görs efter ett år och 

att utfallet blir grund för beslut om eventuell ytterligare förstärkning av bemanningen av 

skolans fritidshem. 

MODERATA SAM LINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 

Ulf Hild ing, Gunnar Fransson, Daniel Johansson 


