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Justering av avgift för barn i fritidsklubb
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta
att i yttrande om Mål & Budget 2017 föreslå kommunfullmäktige att anta justerad
avgiftsnivå för fritidsklubbar från och med 1 januari 2017.

Sammanfattning
Sedan 2013 betalas månadsavgift för fritidsklubb. Avgiften är 150 kr per månad och betalas
12 månader om året. För att klara kostnadsökningen för personal, livsmedel och lokaler så
föreslår förvaltningen nämnden att höja månadsavgiften från 150 kr/månad till 200 kr/månad,
samt att införa en syskonrabatt med 50 kr/månad/syskon, vilket gör att kostnaden blir 350
kr/månad med två barn i verksamheten och 500 kr/månad med tre barn i verksamheten.

Ärendet
Fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet som erbjuds barn 10-12 år i enlighet med
skollagen. Den nya skollagen är starkare i sin skrivning när det gäller kommunens skyldighet
att erbjuda fritidshem: "Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven
fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen
fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska,
psykiska eller andra skäl är i behov av sådant stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i
fritidshem" (14 kap 7 §). Fritidsklubbar är en öppen verksamhet som erbjuds barn från
höstterminen det år då eleven fyller 10 år. Öppen fritidsverksamhet utgår från barns behov av
fritidsaktiviteter och möjlighet att utveckla intressen. Verksamheten anpassas efter barnets
ålder och bygger på barnets behov.
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Uppsala kommuns fritidsklubbar når många av kommunens 10-12 åringar och har en stor
geografisk spridning. Det har skett en stor utbyggnad under senare år som också lett till
betydligt fler barn i verksamheten. Nämnden avser att fortsätta denna utbyggnad och nå än
fler men en utbyggnad är kostsam och i nuvarande ekonomiska läge för Uppsala kommun
förutsätter det en stabilare finansiering. Med tanke på volymökningen finns det ingen
möjlighet att spara in på verksamheten utan det som återstår är att höja avgiften. Förslaget är
att avgiftens höjs från150 kr/månad till 200 kr/månad. En plats på fritidshem är beroende av
inkomst men kostar som jämförelse max 875 kr/månad.
Fritidsldubben har dock ett annat syfte är fritidshemmet, det är öppen verksamhet och
verksamheten har inte samma omsorgsansvar som inom fritidshemmet. Fritidsklubben är en
viktig förebyggande verksamhet och avgiften får inte vara för hög då det kan hindra föräldrar
att skriva in sitt barn i verksamheten. Ett mellanstadiebarn kan i viss mån anses klara sitt eget
omsorgsbehov och blir avgiften för hög kanske familjen tar beslutet att inte sätta sitt barn i
fritidsklubben samtidigt som det enskilda barnet skulle behöva en trygg stabil verksamhet att
gå till. Idag är fritidsklubbsavgiften i Uppsala kommun jämförbar med andra kommuner i
länet men också billigare är andra kommuner i ex Stockholms län. Jämförelsen är dock inte
helt lätt att göra då en del kommuner tar en terminsavgift och andra en avgift/månad och det
framgår inte alltid om verksamhet under sommaren ingår eller mellanmål och lunch under
lov. Månadsavgiften i Uppsala kommun med föreslagen höjning motsvarar en höjning från
900 kr/halvår till 1200 kr/halvår, se mer nedan.
Jämförelse avgifter fritidsklubb:
Kommun

Avgift
månad

Avgift termin

Järfälla
Partille

600 kr
672 kr

Gävle
Ystad
Solna år 4

Kommentar
maxavgift, syskonrabatt

500 kr måltider tillkomer
530 kr

maxavgift, syskonrabatt

550 - 650 kr

Tyresö

syskon rabatt
500 kr måltider tillkommer

Lidingö

900 kr - 1100 kr

Västerås

150 kr

Göteborg

438 kr

Malmö

maxavgift, syskonrabatt
50 kr mellanmål, material, utflykter tillkommer

Umeå

420 kr

Tierp

225 kr

Stockholm

800 kr

Knivsta

800 kr

För att mildra effekten för de familjer som har två eller fler barn i fritidsklubb föreslår
förvaltningen att det införs en syskonrabatt med 50 kr/månad/barn.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär en intäktsökning från och med 2017 för huvudmannen för fritidsklubbarna, i
Fritid Uppsalas fall med ca 1 200 tkr och i KFUMs fall med ca 48 tkr (beror på antalet
inskrivna barn).
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