
 

 

Motion 
Motion till Kommunfullmäktige 

Upplands Väsby 7 februari 2023 

Rätt till fritidshem när föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa 

Mer än en halv miljon barn i låg- och mellanstadieåldern tillbringar delar av skoldagen och loven i 

fritidshemmets verksamhet. Det är en betydelsefull del av många barns vardag. Det är också en viktig 

del av skolan som ger helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Trots det har alla barn inte 

rätt till plats i fritidshem idag. 

I de flesta kommuner (så även i Upplands Väsby) är rätten villkorad med att föräldrarna arbetar eller 

studerar. Därför varierar också deltagandet som är allra högst i områden med väldigt goda 

förutsättningar – medan deltagandet är betydligt lägre där arbetslösheten är högre och familjernas 

ekonomi svagare. 

Barn med föräldrar som är arbetslösa kan befinna sig i en ekonomisk utsatthet som påverkar deras 

trygghet och uppväxtvillkor negativt. Regler för plats i fritidshem kan då bidra till att barn som redan 

befinner sig i en utsatt situation riskerar att hamna i utanförskap om de utestängs från fritidshemmet. 

För barnen kan detta bli en dubbelbestraffning – att dels utestängas från gemenskapen och det sociala 

umgänget i fritidshemmet som det innebär och dels befinna sig i en orolig situation vad gäller 

föräldrarnas inkomst. 

Fritidshemmet har, liksom förskoleklassen och skolan, ett kompensatoriskt uppdrag genom skollagen 

som innebär en strävan efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen och utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Utgångspunkten här är att 

varken familjebakgrund eller vilken skola elever går i ska ha betydelse för deras framtid och 

livschanser.  

Enligt läroplanen (Skolverket, 2019, s.9) ska skolan även ”vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

för barnens fostran och utveckling”. Fritidshemmet har här en betydelsefull uppgift. 

Vänsterpartiet anser att alla barn ska ha rätt till fritidshem, oberoende deras föräldrars huvudsakliga 

sysselsättning – vare sig föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa. Alla barn förtjänar en 

meningsfull och stimulerande fritid, som fritidshemmet enligt läroplanen avser att erbjuda. 

Att klara skolan med fullständiga betyg är en viktig skyddsfaktor för att lyckas senare i livet. Enligt en 

rapport av Brottsförebyggande rådet från 2016 ses barns tillgång till en meningsfull fritid dessutom 

som förebyggande för att inte hamna i destruktiva miljöer. För barn kan fritidshemmet således fungera 

som en fristad och social mötesplats med trygga vuxna. Att stå utanför den gemenskapen kan ge svåra 

konsekvenser för både samhället och individen i ett framtidsperspektiv. 



Rätten till fritidshem bör därför utökas till att omfatta alla elever. 

Vänsterpartiet Upplands Väsby föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. att utöka rätten till fritidshem för barn med föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa.  

Päivi Verdier 

Anders Rosén    

Linnéa Thurfjell 

Leif Bejhed    

 

 

 


