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Översyn av och förslag till förändring av avgift till
fritidsklubb
Dnr: 17/009
Sammanfattning av ärendet
För barn i fritidsklubb debiteras idag en teminsavgift som är en procent av aktuellt basbelopp.
Utöver detta betalas måltider till självkostnadspris till respektive skola. Då detta system innebär
en stor administration för skolor med kontanthantering för såväl skolor som elever alternativt
fakturering finns det anledning att se över detta system.

Utbildningskontoret föreslår att avgiften för fritidsklubb debiteras månadsvis och omfattar den
nuvarande teminsavgiften som är en procent av aktuellt basbelopp uppdelat per månad samt att
avgiften även inkluderar ett fast månadsbelopp för måltider enligt självkostnadspris.
Faktureringen av detta skall ske centralt på utbildningskontoret Detta föreslås träda i kraft från
och med vårterminen 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-03 Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb

Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, dnr UN 16/082
Ärendet
Fritidsklubb avser barn mellan l 0-13 år. Södertälje kommun driver denna som inskriven
fritidsklubbsverksamhet som bedrivs på resp skola. För barn i fritidsklubb debiteras idag en
terminsavgift som är en procent av aktuellt basbelopp. Denna avgift debiteras terminsvis per
barn centralt hos utbildningskontoret Utöver detta hanterar respektive skola debitering av
måltider. Denna debitering omfattar kontanthantering, fakturering samt olika kuponglösningar.
Fördelarna med detta system är att avgiften för föräldrar vars barn utnyttjar verksamheten i liten
utsträckning :far en låg avgift då de endast betalar för måltider de dagar barnen är på
fritidsklubben. Med en låg avgift kan föräldrar välja att ha barnen inskrivna hos fritidsklubben
som säkerhet även om barnen utnyttjar verksamheten i låg omfattning.

Dock så är nackdelarna betydande för såväl verksamhet som familjer eftersom hanteringen av
måltidsdebitering sköts av respektive skola. Bland nackdelarna finns att föräldrar och barn skall
hantera kontanter. Inlämning av kontanter till bank medför kostnader som belastar skolan samt
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att administrationen av dessa är tidskrävande. Eventuell fakturering innebär omfattande
administration för skolorna. I tillägg till detta finns svårigheter över hur skolor skall agera mot
de barn som inte betalat för måltider.
En terminsavgift blir ofta föremål för diskussion om barnet slutar verksamheten tidigt på
terminen.
Med utgångspunkt från ovanstående förordar utbildningskontoret att fritidsklubbsavgiften
faktureras månadsvis. Av giften skall bestå av en del som är en procent av aktuellt basbelopp
terminsvis som fördelas ut månadsvis samt en fast månadsavgift för måltider enligt
självkostnadspris. Denna fakturering sker centralt på utbildningskontoret
Utbildningskontoret kommer under året att fastställa en fast månadsavgiftsnivå för måltider.

Kontorets förslag till nämnderna:

Kontorets förslag godkänns.
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PetJr Fredriksson

Utbildningsdirektör

Handläggare:
Jörgen Alm
Ekonomichef
Ekonomi & Administration
Telefon (direkt): 08-523 019 64
E-post: jorgen.alm@sodertalje.se

Beslutet skickas till
Akten

