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Medborgarförslag om ändrad åldersgräns för kollo
Inkom den 7 juli 2021
Förslag till beslut
Fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att sänka åldersgränsen för kollo
från årskurs 4-9 till årskurs 1-9.

Sammanfattning av ärendet
I juli inkom ett medborgarförslag om att Nacka kommun ska upprätta samma
åldersgräns för kollo om skolår 1-9 som andra kommuner istället för som idag
skolår 4-9. En utredning inför kolloupphandlingen visade att kommuner har
varierande åldersgränser för kollo.
I Stockholms stad finns drygt 70% av de sökande, till kollona Barnens Ö och
Utepedagogik, inom skolår 4-9, trots att de har en bredare åldersgräns från skolår
1-9.
Förslaget om att sänka åldersgränsen inom Nacka kommun skulle få ekonomiska
konsekvenser och påverka de dagläger som kommunen anordnar från skolår 3.
För barn i skolår 1-3 erbjuds alternativa sommarlovsaktiviteter i Nacka.
Fritidshemmen, anordnar lovöppet enligt maxtaxa samt flera föreningar och
organisationer arrangerar kostnadsfri verksamhet för barn från 6 års ålder med
stöd av statliga eller kommunala bidrag.
I en enkät som Nacka kommun skickade ut till barn som deltagit på kollo under
2021, ställdes en fråga om åldersgränser för kollo. Majoriteten av barnen (58%)
ansåg att den gällande åldersgränsen skolår 4-9 var bra. Enbart 13% av de
tillfrågade tyckte att gränserna skulle ändras till skolår 1-9. Mot bakgrund av
ovanstående föreslås fritidsnämnden avslå medborgarinitiativet om att sänka
åldersgränsen för kollo till skolår 1-9.
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Förslagen i medborgarförslaget
Medborgarförslaget är att Nacka kommun upprättar samma åldersgräns om
skolår 1-9, som i andra kommuner, istället för som idag skolår 4-9.

Enhetens utredning och bedömning
Nackas kommunfullmäktige gav, i ärendet Mål och budget 2010, fritidsnämnden i
uppdrag att erbjuda kolloplatser för barn i åldern 10-14 år. Sedan dess har
åldersgränsen för kollo i Nacka varit i princip densamma. I senaste
kolloupphandlingarna, 2018-2019 och 2022-2023, är åldersgränsen bestämd till
barn i årskurs 4-9.
En utredning inför årets kolloupphandling visar att åldersgränser för kollo
varierar mycket mellan kommuner. Stockholm stad erbjuder kollo från skolår 1-9.
Via kontakt med två kolloarrangörer som även Nacka kommun anlitar, visade det
sig att drygt 70% av alla Stockholmsbarn som ansöker till deras kollo finns inom
åldersspannet skolår 4-9. Cirka 25% av de som ansöker finns i skolår 1-3 ( totalt
11% inom skolår 1-2 och 13% inom skolår 3).
Som ett komplement till kollo erbjuder Nacka kommun dagläger för barn i skolår
3-6, vilket inte erbjuds inom Stockholm stad. På dagläger kan yngre barn prova
på kolloverksamhet i mindre skala (och sova hemma), något som uppskattats av
vårdnadshavare enligt kolloenkäten. Barn i skolår 1-3 kan även delta i de
kommunala fritidshemmens verksamhet under sommarlovet, enligt maxtaxa.
Organisationer och föreningar genomför kostnadsfri sommarverksamhet för barn
i åldern 6-15 år, med stöd av statliga eller kommunala bidrag.
I september skickades en kolloenkät till vårdnadshavare med barn som deltagit på
kollo under 2021, där var fjärde kollodeltagare besvarade enkäten. Enkäten
innehöll en fråga om i vilka åldrar som barn ska erbjudas kollo, med följande
resultat:





58% tyckte det var bra som det var (dvs att barn i årskurs 4-9 skulle få åka
på kollo)
22% tyckte att barn i årskurs 3-9 skulle få åka på kollo
13 % tyckte barn i årskurs 1-9 skulle få åka på kollo
7 % tyckte att barn i årskurs 6-9 skulle få åka på kollo

Mot bakgrund av ovanstående föreslår enheten att fritidsnämnden avslår
medborgarförslaget om att sänka åldersgränsen för kollo till skolår 1-9.
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Ekonomiska konsekvenser
För att utöka antalet kolloplatser, utöver de 160 kolloplatser som den nuvarande
budgeten tillåter, beslutade Kommunfullmäktige den 15 november 2021 att i
ärendet Mål och budget 2022 utöka kollobudgeten med 400 000 kr. Den utökade
budgeten för 2022 kommer möjliggöra för fler barn att få åka på kollo. Skulle
åldersspannet vidgas till att även omfatta barn från skolår 1-9, skulle andelen barn
som söker kolloplats och som inte får en kolloplats ytterligare försämras.
Genomförs medborgarförslaget inom befintlig ram för sommarlovsaktiviteter
skulle andra verksamheter, som till exempel daglägerverksamheten, behöva
begränsas.

Konsekvenser för barn
Medborgarförslaget skulle innebära att barn fr.o.m. skolår 1 skulle få åka på kollo.
Som redogjorts ovan erbjuder Nacka kommun flera sommaraktiviteter i
närområdet för barn från 6 års ålder. På kommunens dagläger får yngre barn
prova på kolloverksamhet i mindre format (och sova hemma), vilket efterfrågas i
kolloenkäten. I årets kolloenkät har barn gett uttryck åt sina åsikter, bland annat
beträffande åldersgränser. Förslag till beslut ligger i linje med vad majoriteten
(58%) av barnen tycker och antas inte försämra den nuvarande situationen för
barn, då det redan erbjuds alternativa sommaraktiviteter för barn i skolår 1-3.
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