SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName

§160

Dnr KS 2019-242

Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående
utvecklingsprogram för fritidshem
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterad den 16
juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
I motionen från miljöpartiet som inlämnats till kommunfullmäktige den 18:de februari 2020 så föreslås
”[a]tt ett utvecklingsprogram tas fram för fritidshemmen, antingen som en del av ett reviderat
skolutvecklingsprogram eller som ett fristående program”. Barn- och skolnämnden har getts tillfälle
att yttra sig över Miljöpartiets motion om att ett utvecklingsprogram tas fram för Norrtälje kommuns
fritidshem och där föreslogs under sammanträdet den 11 maj 2020 att motionen bör anses besvarad.
Detta är ett arbete som barn- och utbildningskontoret har påbörjat och som även finns medtaget i
barn- och utbildningskontorets verksamhetsplan för 2020-2022 samt som ett uppdrag i Alliansens
handlingsprogram.

Beslutsunderlag
§111 KSAU protokollsutdrag med svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående
utvecklingsprogram för fritidshem

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Barn- och utbildningskontoret
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName

§111

Dnr KS 2019-242

Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående
utvecklingsprogram för fritidshem
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterad den 16
juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
I motionen från miljöpartiet som inlämnats till kommunfullmäktige den 18:de februari 2020 så föreslås
”[a]tt ett utvecklingsprogram tas fram för fritidshemmen, antingen som en del av ett reviderat
skolutvecklingprogram eller som ett fristående program”. Barn- och skolnämnden har getts tillfälle att
yttra sig över Miljöpartiets motion om att ett utvecklingsprogram tas fram för Norrtälje kommuns
fritidshem och där föreslogs under sammanträdet den 11 maj 2020 att motionen bör anses besvarad.
Detta är ett arbete som barn- och utbildningskontoret har påbörjat och som även finns medtaget i
barn- och utbildningskontorets verksamhetsplan för 2020-2022 samt som ett uppdrag i Alliansens
handlingsprogram.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående
utvecklingsprogram för fritidshem
Bilaga 1 – Motionen från Camilla Rydstrand (MP) angående utvecklingsprogram för fritidshemmen
Bilaga 2 - Protokollsutdrag § 46 från barn- och skolnämnden den 11 maj 2020

Beslutande sammanträde
Reservationer & protokollsanteckningar
Camilla Rydstrand (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
"mp deltog inte i beslutet då förtroendemannagruppen ej hunnit ta gemensam ställning till
motionssvaret. Vi återkommer i ärendet på Kommunstyrelsens sammanträde."
Deltar ej i beslut
Camilla Rydstrand (MP) meddelar att Miljöpartiet de Gröna ej deltar i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-09-09

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Barn- och utbildningskontoret
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-07-16
Diarienummer: KS 2019-242

Barn- och utbildningskontoret
Handläggare:
Titel:
E-post:

Erik Lundin
Nämndsekreterare
erik.lundin@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP)
angående utvecklingsprogram för fritidshemmen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterad den 16 juli
2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I motionen från miljöpartiet som inlämnats till kommunfullmäktige den 18:de februari 2020 så föreslås
”[a]tt ett utvecklingsprogram tas fram för fritidshemmen, antingen som en del av ett reviderat
skolutvecklingprogram eller som ett fristående program”. Barn- och skolnämnden har getts tillfälle att
yttra sig över Miljöpartiets motion om att ett utvecklingsprogram tas fram för Norrtälje kommuns
fritidshem och där föreslogs under sammanträdet den 11 maj 2020 att motionen bör anses besvarad.
Detta är ett arbete som barn- och utbildningskontoret har påbörjat och som även finns medtaget i
barn- och utbildningskontorets verksamhetsplan för 2020-2022 samt som ett uppdrag i Alliansens
handlingsprogram.

Ärendet
Beskrivning
Miljöpartiet har via gruppledare Camilla Rydstrand inkommit till Kommunfullmäktige den 18:de februari
2019 med en motion där de yrkar att ett utvecklingsprogram för fritidshemmet ska tas fram, antingen
som en del av ett reviderat skolutvecklingsprogram eller som ett fristående program. Denna motion
har sedan kommit barn- och utbildningskontoret tillhanda den 16:de mars 2020. Motionen har sedan
behandlats på barn- och skolnämndens sammanträde den 11 maj 2020, där motionen föreslogs vara
besvarad.
Miljöpartiet menar att fritidshemmet är ett viktigt komplement till den ordinarie skolverksamheten och
därför har stor potential att bidra till en stimulerande fritid samt till elevernas måluppfyllelse. Vidare
skriver Miljöpartiet i sin motion att verksamheten ska hålla en hög pedagogisk kvalitet och för att
uppnå det så krävs det att fritidshemmet har en vision, strategier samt tillräckliga och rätt anpassande
resurser.
Barn- och utbildningskontoret håller med i vikten av fritidshemmet, dess potential att bidra till
elevernas måluppfyllelse samt att den ska hålla en god pedagogisk kvalitet. Det pågår idag ett arbete
på barn- och utbildningskontoret med att ta fram ett utvecklingsprogram för fritidshemmet, bland annat
så finns detta med som ett uppdrag i Barn- och skolnämndens verksamhetsplan för 2020-2022 som
antogs i barn- och skolnämnden den tredje februari 2020 § 3. Där nämns redan i inledningen av
dokumentet att ett nytt övergripande Skolutvecklingsprogram som också ska innefatta fritidshemmet är
under framtagande. Detta program skall vila på Skolverkets utvecklingsprogram, och anpassas vid
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behov efter lokala förutsättningar i kommunen. Programmet skall säkerställa att vi arbetar
kompensatoriskt för att höja skolresultaten. Med fokus på kunskap, upplevd trygghet, ordning och
trivsel ska Norrtälje kommun sträva efter att bli en av Sveriges bästa skolkommuner (Verksamhetsplan
för Barn- och skolnämnden 2020-2022, version 2020-01-20, s 3). Det mer specifika uppdraget finns
att ta del av under ”Specifika uppdrag till nämnder och bolag i Mål & budget 2020-22” och lyder i sin
helhet som följer:
”Ta fram en strategi för målområdet inklusive ett uppdaterat skolutvecklingsprogram som även
inkluderar fritidshemmen.” (Verksamhetsplan för Barn- och skolnämnden 2020-2022, version 2020-0120, s 8)
Även andra åtgärder har vidtagits för att stärka fritidshemmets position i vår organisation främst då
arbetet med projektet ”Kvalitet i fritidshem” som redovisades för barn- och skolnämnden 2018-12-03 §
98 och som sedan användes som en resurs i planeringen av det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet
inom Norrtälje kommuns fritidshem. En fritdshemsutvecklare har anställts och positionen är tillsatt per
maj 2020, denna befattning är tänkt att arbeta för att utveckla bland annat fritidshemmets dagliga
verksamhet, planeringsförutsättningar samt rutinskapande i fritidshemmets verksamhet.
Lagkrav
Ej tillämpligt.
Koppling till gällande styrdokument
Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2020-2022, version från den 20:de januari 2020.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Motionens förslag bedöms rymmas inom befintlig ram.

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningskontoret anser förslaget vara ett bra och genomförbart förslag som i dagsläget
redan är under framtagande.

Tidplaner
Ej tillämpligt.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Kanslichef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor
Bilaga 1 – Motionen från Camilla Rydstrand (MP) angående utvecklingsprogram för fritidshemmen
Bilaga 2 – Protokollsutdrag från barn- och skolnämndens sammanträde den 11 maj 2020

Beslut skickas till
Barn- och utbildningskontoret
Motionären

2
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Kommunfullmäktige
Gruppmotion Miljöpartiet

Utvecklingsprogram för fritidshemmen

Många barn inleder och slutar en lång skoldag på fritidshemmen. Fritidshemmen är viktiga
komplement till den ordinarie skolverksamheten och har stor potential att bidra till både en
stimulerande fritid och elevernas måluppfyllelse, därför omfattas de också av läroplanen.
Verksamheten ska hålla hög pedagogisk kvalitet och via sina arbetsformer medverka till att varje barn
utvecklar demokratisk kompetens med respekt för allas lika värde och olikheter. Omvänt kan också
konstateras att om fritidshemmens miljö är otrygg och inte tillräckligt stimulerande bidrar detta till att
konflikter och oro uppstår, som tas med in i klassrummen och påverkar lärandemiljön negativt.
För fritidshemmens uppdrag behövs på samma sätt som för skolan vision, strategier samt tillräckliga
och rätt anpassade resurser. Inte minst behövs en arbetsgivarpolitik som skapar förutsättningar för att
kunna rekrytera och behålla utbildade pedagoger till verksamheten.
År 2016 antogs ett skolutvecklingprogram för Norrtälje kommun. Behovet av ett skolutvecklingsprogram var stort och det var ett viktigt arbete att ta fram styrdokumentet. Tyvärr inkluderades då inte
våra Fritidshem i arbetet. Nu ska en revidering av skolutvecklingsprogrammet göras och antingen bör
fritidshemmens verksamhet inkluderas i det arbetet, eller så bör ett utvecklingsprogram för
fritidshemmen arbetas fram separat.
Miljöpartiet yrkar på;
-

Att ett utvecklingsprogram tas fram för fritidshemmen, antingen som en del av ett reviderat
skolutvecklingprogram eller som ett fristående program.

genom gruppledare Camilla Rydstrand (mp)
Norrtälje 2019-02-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-11

Barn- och skolnämnden

§46

Dnr BSN 2020-205

Motion från Miljöpartiet gällande utvecklingsprogram för fritidshemmen
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har getts tillfälle att yttra sig över Miljöpartiets motion om att ett
utvecklingsprogram tas fram för Norrtälje kommuns fritidshem. Detta är ett arbete som barn- och
utbildningskontoret har påbörjat och som även finns medtaget i barn- och utbildningskontorets
verksamhetsplan för 2020-2022 samt som ett uppdrag i Alliansens handlingsprogram. Således
föreslår barn- och utbildningskontoret att barn- och skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad

Beslutsunderlag
Yttrande över Motion från Miljöpartiet avseende Utvecklingsprogram för fritidshemmen
Motion från Camilla Rydstrand, MP, Utvecklingsprogram för fritidshemmen.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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