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Kulturnämnden 
 

Ersättning för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala 
Waldorfskola 2017 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa ersättningen för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala Waldorfskola 
2017 till 8632 kr/elev/år, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ansvar och ersättning för den öppna fritidsverksamheten 
vid Uppsala Waldorfskola framöver. 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala Waldorfskola driver fritidklubbsliknade verksamhet för sina mellanstadiebarn. För 
det får de ersättning per inskrivet barn och år. 
 
 
Ärendet 
Förslaget till ersättning 2017 är en uppräkning av 2016 års ersättning med 2 %. Det motsvarar 
den uppskrivning övriga öppna fritidsverksamheter har fått inom kulturnämndens 
ansvarsområden. 
 
Inför framtiden måste det dock utredas hur formen ska se ut för denna verksamhet. För de 
kommunala fritidsklubbar som ligger under Fritid Uppsala utgår det en ersättning per 
fritidsklubb oavsett hur många barn som är inskrivna på klubben, och på samma sätt får 
KFUM ersättning för sin fritidsklubb i Gottsunda. Dessa fritidsklubbar drivs inte av skolan, 
och är i de flesta fall i kombination med fritidsgårdsverksamhet. Fritidsklubben har då ofta ett 
större upptagningsområde än bara en skola och det är dessutom valfritt att skriva in sig i 
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vilken fritidsklubb man vill. Fritidsklubbverksamheten på Uppsala Waldorfskola är däremot 
nära kopplat till skolan och en slags förlängning av skolans fritidshemsverksamhet.  
 
Till och med våren 2016 drev också Gluntens Montessoriskola fritidsklubb på samma sätt 
som Uppsala Waldorfskola. Men de har inte längre någon fritidsklubbsliknande verksamhet 
utan deras elever i åldern 10 -12 med behov av skolbarnomsorg är inskrivna i skolans 
fritidshem och ersättningen utgår därmed från utbildningsnämnden. 
 
Förvaltningen anser att verksamheten vid Uppsala Waldorfskola är mer att likna den ordinarie 
fritidshemsverksamheten på skolan och bör föras tillbaka till utbildningsnämnden. Förutom 
fritidsklubbarna inom egenregin och föreningen KFUM bedriver inte kulturnämnden 
skolverksamhet och nämnden har därmed ingen ordinarie kontakt med Uppsala Waldorfskola, 
vilket skulle tala för att deras fritidklubbsliknande verksamhet återförs till 
utbildningsnämnden. Detta återstår dock att utreda mer i detalj. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden har i budget för år 2017 avsatt 300 tkr för öppen fritidsverksamhet 
(fritidsklubb) vid Uppsala Waldorfskola.  
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