Nacka Kommun

Fritidsnämnden
2011-11-18
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2021/120

Nya deltagaravgifter för kollo 2022
Underrubrik
Förslag till beslut
Fritidsnämnden antar förslaget till nya deltagaravgifter.

Sammanfattning
Nacka kommun har inte justerat avgifter för kollo på flera år. Vid initieringen av
kolloupphandlingen den 27 oktober 2021, då ersättningen till kolloarrangörer höjdes,
beslutade enheten att se över deltagaravgifter inför Mål och budget 2022.
Vid jämförelse med Stockholms stads deltagaravgifter visade det sig att avgifter för
vårdnadshavare med samma lön och barn på samma kollogård kan variera stort om man
är bosatt i Stockholm eller i Nacka. Då Nacka kommuns deltagaravgifter inte har
justerats på flera år, föreslås en mjuk övergång till nivåer liknande Stockholms stads.
Förslaget är att justeringen görs under en tre års period så att ökningen inte får så stor
inverkan på barns möjlighet att åka på kollo. Om förslaget genomförs, ger höjningen en
intäktsökning på ca 60 000 kr under 2022, allt annat lika.

Ärendet
Vid initiering av kolloupphandlingen den 27 oktober 2021 tog nämnden beslut om att
höja Nacka kommuns ersättning till kolloarrangörer. Enheten beslutade samtidigt att
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göra en översyn av deltagaravgifterna inför Mål och budget 2022. Deltagaravgifter för
Nacka kommuns invånare har inte förändrats under en lång period.
Vid jämförelse med Stockholms stads deltagaravgifter visade det sig att vårdnadshavare
med barn på samma kollogård kunde ha över 100 procents prisskillnad beroende på om
medborgaren var bosatt i Stockholm stad eller i Nacka kommun. Då Nacka kommuns
deltagaravgifterna inte har justerats på flera år, föreslås en mjuk övergång till avgifter
liknande Stockholms stads nivåer. Förslaget är att justeringen görs under en tre års period
så att ökningen inte får så stor inverkan på barns möjlighet att åka på kollo under 2022.

Nuvarande deltagaravgifter Nacka
Månadsinkomst
Avgift/dag
0-27 000 kr
78 kr
27001-52 000 kr
156 kr
52 001 kr & mer
350 kr

Deltagaravgifter Stockholm
Månadsinkomst
Avgift/dag
0-20 000 kr
0
20 001-30 000 kr 120 kr
30 001-42 000 kr 250 kr
42 001-52 000 kr 350 kr
52 001 kr & mer 370 kr

Förslag på nya deltagaravgifter i Nacka
År 1
2022
Månadsinkomst
0-20 000 kr
20 001-30 000 kr
30 001-42 000 kr
42 001-52 000 kr
52 001 kr & mer

Avgift/
dag

År 2
2023
Avgift/
dag

År 3
2024
Avgift/
dag

80*
100
200
250
370

80*
120
250
300
370

80*
120
250
350
370

*I Stockholms stad är avgiften 0 kr i lägsta inkomstnivån. 8 % Nackabarn betalade enligt nivån 2021.
Avgiften har varit 78 kr/dag, som avrundas till 80 kr/dag. Vid försörjningsstöd kan kostnaden utebli.
Syskonrabatten fortsätter att finnas kvar: 20% avdrag för syskon 1, 30 % avdrag för syskon nr 2.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kommer att uppbringa en högre deltagarintäkt som kan användas till inköp av
fler kolloplatser. Under första året förväntas ökningen uppgå till ca 60 000 kr, allt annat
lika. Om hela prisjusteringen hade gjorts under första året hade ökningen varit ca 100 000
kr, men med risk att antalet ansökningar hade sjunkit på grund av kraftigt höjda avgifter.
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Konsekvenser för barn
Genomförs förslaget kommer Nacka kommuns deltagaravgifter att bli mer lika
Stockholms stads avgifter. Då prisjusteringen genomförs under längre tid kommer inte
barns deltagande att påverkas i lika stor grad, som om prisjusteringen hade genomförts
under ett och samma år. För intäkterna kommer kommunen att köpa in fler kolloplatser
som kommer barn tillgodo.
Cortina Lange
Enhetschef
Kultur och fritid

Maria Klingefjord
Utvecklingsledare
Kultur och fritid
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