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Motion av Bo Sundin, Sophia G ra m s wed och’ Sa ra J en diT nder (alla
M) om en mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga
Fritidshemmen spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling. Nio av tio
skolelever på låg- och mellanstadiet går på fritids dagligen, vilket ställer stora krav på
verksamheternas innehåll. Stockholms stad bör eftersträva mer pedagogiskt inslag i
fritidsverksamheterna, bland annat genom att erbjuda läxhjälp men även genom att förstärka
med extra personal som kan stötta de elever som är i behov av det.
Samtidigt lägger många barn och ungdomaren stor del av sin fritid på andra fritidsintressen,
inte sällan i olika former av föreningsliv. Vi anser att detta borde gå att kombinera med
ordinarie fritidsverksamhet.
I Tyresö kommun bedriver man sedan hösten 2014 ett tvåårigt projekt med så kallade
profilfritids, som är upphandlade fritidsgårdar, fritidsklubbar eller träffpunkter som drivs av
utförare i annan regi. I Tyresö handlar det idag uteslutande om föreningsdrift.
Verksamheterna är upphandlade och alla som deltagit i upphandlingen har fått beskriva hur de
vill profilera sin verksamhet. Syftet är att möjliggöra för barn och unga att kombinera tiden på
fritids med egna fritidsverksamheter som eleven har utanför skoltid. De vanliga
fritidsverksamheterna finns kvar, samtidigt som den enskilde eleven får större valfrihet att
välja en fritidsverksamhet som passar dennes intressen, samt att familjen på ett enklare sätt
ges möjlighet att få ihop vardagspusslet.
Intresset för profilfritids har varit stort i Tyresö kommun och vi bedömer att de finns ett bra
underlag för att genomföra detta även i Stockholms stad. Genom att erbjuda valfrihet för
eleven och familjen, finns också möjlighet att utveckla och förstärka verksamheterna
ytterligare. Vi ser till exempel att profilfritidsverksamheterna skulle kunna profilera sig inom
såväl idrott som kultur eller något annat om så önskas. Det bör också gå att kombinera
profilfritidsverksamheterna med pedagogiska inslag som exempelvis läxhjälp.
För att utveckla och förbättra stadens fritidsverksamhet anser vi därför att vi dels måste stärka
de pedagogiska inslagen i verksamheten, samt öppna upp för möjligheten att erbjuda
profilfritids -för en större valfrihet för Stockholms fritidshemselever.
Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att

uppdra åt stadens fritidsverksamheter att erbjuda läxhjälp till samtliga
fritidshemselever

Att

uppdra åt stadsdelsnämnderna att tillsammans med idrottsnämnden, kulturnämnden
och utbildningsnämnden utreda möjligheterna att införa profilfritids i Stockholms stad
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