Utlåtande Rotel IV (Dnr KS 2021/525)

Ta bort avgiften från fritidsklubbarna
Motion av Karin Lekberg (S)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist anför följande.
Ärendet
Karin Lekberg (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige. I motionen
framhålls fritidsklubbarnas vikt för den sociala, språkliga och kunskapsmässiga utvecklingen hos mellanstadieelever. Motionären ställer sig kritisk till den
avgiftshöjning som genomfördes till 2021 inom de kommunala verksamheterna. I motionen uttrycks en oro över att inskrivningsgraden har påverkats negativt av avgiftshöjningen och att de barn som i högre grad har behov av att
delta i fritidsklubbens verksamhet tvingas avstå av ekonomiska skäl. I motionen föreslås därför kommunfullmäktige besluta att avskaffa avgiften för Stockholms stads fritidsklubbar.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Farsta
stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Norrmalms stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret anser att det är osäkert vilken effekt en avgiftsbefrielse skulle ha på antalet inskrivna elever i fritidsklubb för de målgrupper som
motionen särskilt lyfter fram. Valet av att delta i en fritidsklubb påverkas inte
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enbart av ekonomiska faktorer. Med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna samt den osäkra effekten på efterfrågan avråder stadsledningskontoret
från att avskaffa avgiften för Stockholms stads fritidsklubbar.
Utbildningsnämnden menar att det inte är tydligt vilken effekt en avgiftsbefrielse skulle ha på inskrivningsgraden i fritidsklubbarna för de målgrupper
som motionen särskilt lyfter fram. Det är också viktigt att ta i beaktan att en
avgiftsbefrielse endast skulle gälla de kommunala fritidsklubbarna. Elever som
deltar i enskilt drivna fritidsklubbar, vilket i huvudsak är elever som går i fristående skolor, skulle därmed inte påverkas.
Farsta stadsdelsnämnd anser utifrån erfarenheter av olika typer av aktiviteter och arrangemang i Farsta att det ofta kan vara svårt att bedriva en helt avgiftsfri verksamhet. Det riskerar att bli alltför lätt att inte delta, hoppa av eller
delta oregelbundet. Att pedagogiskt arbeta med en grupp som inte är sammanhållen kan bli svårt.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd håller med motionären om att meningsfulla fritidsaktiviteter är särskilt viktiga för barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Nämnden anför att stadsdelsförvaltningen arbetar
uppsökande, i samverkan med fritidspedagoger, på skolor för att slussa barn
och unga till fritidsverksamhetens eftermiddagsverksamhet som är gratis.
Norrmalms stadsdelsnämnd anser att en avskaffad avgift för fritidsklubbarna skulle öka inskrivningsgraden, vilket är särskilt viktigt inom de stadsdelsområden där inskrivningsgraden är låg. Nämnden efterfrågar dock en tilltänkt finansiering för fritidsklubbens verksamhet.
Mina synpunkter
En meningsfull fritid är viktig för alla barn och unga. Det är också viktigt med
en ungdomsverksamhet som möter ungas behov. När fler tar del av stimulerande aktiviteter minskar det risken för att unga dras in i stökigheter. Som
skolborgarråd vill jag dock poängtera att skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna. Nivån på fritidsklubbsavgiften utgår ifrån att det ska vara en nivå
av självfinansiering och behöver justeras över tid för att hänga med i kostnadsökningar. En påminnelse är att det under förra mandatperioden genomfördes
en större höjning, både i procentuella och absoluta termer, av avgiften. När nu
motionären vill avskaffa avgifterna till fritidsklubbar helt måste man först och
främst ställa sig frågan hur finansieringen då ska gå till. Det är inte heller säkert vilken effekt en avgiftsbefrielse skulle ha på antalet inskrivna elever i fritidsklubb för de målgrupper som motionen särskilt lyfter fram. Detta då valet
att delta i en fritidsklubb påverkas av flera faktorer.
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Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Jan Valeskog och Kadir Kasirga (båda
S) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra följande
I vår motion lyfter vi hur viktig fritidsklubben är som verksamhetsform för alla barn i
åldern 10-13. Fritidsklubbarna är en plats där barnen har möjlighet att träffa sina klasskamrater men också barn i andra klasser och årskurser. I fritidsklubben har barnen
möjlighet att vistas i en miljö med vuxna närvarande där de kan underhålla och utveckla sina sociala nätverk.
Vi vet att fritidsklubbarna har en positiv inverkan på skolresultaten. Studie efter
studie visar på samma sak. Fritidsklubbarnas verksamhet stärker den sociala kompetensen, språket och förutsättningar för att klara sig i skolan. Särskilt viktigt är det för
elever som inte har tillräckligt goda språkkunskaper och i områden där skolorna har ett
omfattande kompensatoriskt uppdrag.
Den kostnadsuppskattning som utbildningsförvaltningen tagit fram visar på att
kostnaden för att ta bort avgiften för fritidsklubbarna inte är särskilt stor i relation till
utbildningsnämndens budget eller de positiva effekter som en ökad inskrivningsgrad
skulle ha för eleverna. Vidare menar stadsledningskontoret att det inte är tydligt vilken
effekt en avgiftsbefrielse skulle få på inskrivningsgraden. Vi delar inte den bilden.
I utbildningsförvaltningens svar på vår skrivelse om fritidsklubbarna som hanterades på nämndsammanträdet den 23 september återfinns en redogörelse för hur inskrivningsgraden utvecklats mellan 2020 och 2021. Där framgår det att inskrivningsgraden
har minskat i 11 av 13 stadsdelar. Det kan knappast beskrivas som en otydlig bild av
vilka konsekvenser höjningen av avgiften har fått utan det är ett kvitto på att fler ungdomar stängts utanför fritidsklubbarna på grund av den grönblå majoritetens politik.
Att fler elever, särskilt i våra socialt eftersatta områden, får ta del av fritidsklubbarnas verksamhet är värd den kostnadsökning som det skulle innebära för staden att ta
bort avgifterna för fritidsklubben. För både individen och samhället i stort. Det är angeläget att staden satsar mer resurser på det förebyggande arbetet för att eleverna ska
få bättre förutsättningar att klara skolan och för att staden ska kunna erbjuda en meningsfull och trygg fritid för våra barn och unga.
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Fritidsklubbarna är en viktig förebyggande verksamhet som kan förhindra att barn
dras in i kriminella miljöer. Höjda avgifter, lägre inskrivningsgrad och ökad skolsegregation är fel väg att gå. Istället ska fler barn, inte färre, ska ha möjligheten att gå till
fritidsklubbarna och därför yrkar vi bifall till vår motion.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Torun Boucher (V) enligt följande.
Vi anser att det är av största vikt att lågstadie- och mellanstadiebarnen har bra verksamheter med trygga och bra vuxna på eftermiddagarna. Verksamheter som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter enligt den nya läroplanen. Fritidshemmen och fritidsklubbarna är centrala för skolornas arbete för en trygg och bra skolgång. Fritidshemmen och fritidsklubbarna kan med rätt förutsättningar ha en avgörande roll för elevernas sociala kompetens likväl som att vara ett stöd till skolans undervisning.
En väl fungerande fritidsklubb med rätt förutsättningar kan vara den trygga plats
som kan spela en avgörande roll för en elev i mellanstadieåldern. En ålder i gränslandet mellan barn och tonåren när skolan kan upplevas som allt knepigare och svårare
och det samtidigt finns en ökad risk att hamna i fel sällskap. Det är en tid när det är
viktigt att det finns trygga platser med schyssta vuxna.
Den avgiftshöjning som gjordes på fritidsklubbarna är vi mycket kritiska till Utbildningsförvaltningens svar på skrivelsen om fritidsklubbarna visar också att den har
lett till minskad inskrivningsgrad i 11 av 13 stadsdelar mellan 2020 och 2021.
Låga avgifter som sänker trösklarna för ungas deltagande är av vikt och de höjningar av avgiften som majoritetens politik lett till har fått negativa konsekvenser för
klubbarna generellt och ungdomarna specifikt.
Det är därför av största vikt att avgifterna för klubbarna hålls så låga som möjligt.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.
Stockholm den 1 december 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Isabel Smedberg-Palmqvist
Hans Altsjö
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Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren
(alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen.
Särskilt uttalande gjordes av Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda
V) med hänvisning till Vänsterpartiets särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Vänsterpartiets särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Karin Lekberg (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige. I motionen
framhålls fritidsklubbarnas vikt för den sociala, språkliga och kunskapsmässiga utvecklingen hos mellanstadieelever. Motionären ställer sig kritisk till den
avgiftshöjning som genomfördes till 2021 inom de kommunala verksamheterna. I motionen uttrycks en oro över att inskrivningsgraden har påverkats negativt av avgiftshöjningen och att de barn som i högre grad har behov av att
delta i fritidsklubbens verksamhet tvingas avstå av ekonomiska skäl. I motionen föreslås därför kommunfullmäktige besluta att avskaffa avgiften för Stockholms stads fritidsklubbar.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Farsta
stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Norrmalms stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
I Stockholms stads kommunala fritidsklubbar är avgiften 1 200 kronor per termin. För
fristående fritidsklubbar beslutar respektive huvudman om avgiftens storlek. En slopad
avgift för Stockholms stads fritidsklubbar berör således inte avgiften för elever i fristående verksamhet.
Intäkterna för Stockholms stads fritidsklubbar 2021 uppgår till ungefär 100 mnkr,
varav ungefär 25 mnkr utgörs av avgifter. Om Stockholms stads fritidsklubbar ska
kompenseras för en borttagen avgift behöver schablonen höjas med motsvarande belopp. En höjd schablon för att kompensera för intäktsbortfallet vid slopade avgifter
skulle innebära en total kostnadsökning om ungefär 33 mnkr, eftersom schablonen
samtidigt behöver höjas även för elever i fristående verksamhet. Om antalet inskrivna
elever i fritidsklubb samtidigt ökar med 10 procent uppgår kostnadsökningen till ungefär 47 mnkr. Om antalet inskrivna elever i fritidsklubb skulle öka med 20 procent
skulle kostnadsökningen uppgå till ungefär 60 mnkr.
Det är dock osäkert vilken effekt en avgiftsbefrielse skulle ha på antalet inskrivna
elever i fritidsklubb för de målgrupper som motionen särskilt lyfter fram. Valet av att
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delta i en fritidsklubb påverkas inte enbart av ekonomiska faktorer. Det har bland annat varit synligt vid de avgiftshöjningar som har skett inför år 2020 och 2021, då inskrivningsgraden i olika stadsdelsnämndsområden efter dessa såväl har ökat som
minskat. Det går inte heller att utesluta att covid-19-pandemin har påverkat inskrivningsgraden negativt under perioden.
Med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna samt den osäkra effekten på efterfrågan avråder stadsledningskontoret från att avskaffa avgiften för Stockholms stads
fritidsklubbar.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021
följande.
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation anfördes av Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V), bilaga 1.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2021
har i huvudsak följande lydelse.
Avgiften för fritidshem utgår ifrån hushållets inkomst. Den öppna fritidshemsverksamheten är oberoende av vårdnadshavares inkomster och omfattas alltså inte av maxtaxan. I Stockholms stads kommunala fritidsklubbar är avgiften 1 200 kronor per termin. För enskilt drivna fritidsklubbar kan avgiften variera. En slopad fritidsklubbavgift
berör således inte den enskilt drivna verksamheten.
Intäkterna för stadens egna fritidsklubbar 2021 kan uppskattas till 100,6 mnkr,
varav 74,9 utgörs av schablon och 25,8 av avgifter. Om en borttagen avgift inte skulle
öka inskrivningsgraden alls skulle förvaltningens merkostnad (eller verksamhetens intäktsbortfall) blir 25,8 mnkr, räknat på volym och ersättning 2021. Med en ökning av
antalet inskrivna elever på 10 % skulle merkostnaden öka till 35,8 mnkr (fler schabloner och utebliven avgift), och med en ökning på 20 % skulle den öka till 45,9 mnkr.
Det är samtidigt inte tydligt vilken effekt en avgiftsbefrielse skulle ha på inskrivningsgraden i fritidsklubbarna för de målgrupper som motionen särskilt lyfter fram.
Valet av att delta i en fritidsklubb påverkas inte enbart av ekonomiska faktorer. Det
har bland annat varit synligt vid de avgiftshöjningar som har skett inför år 2020 och
2021. Inskrivningsgraden i stadsdelsområdena har efter dessa såväl ökat (Skarpnäck
och Östermalm) som minskat (främst i Skärholmen, Kungsholmen och Enskede-ÅrstaVantör).
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Det är också viktigt att ta i beaktan att en avgiftsbefrielse endast skulle gälla de
kommunala fritidsklubbarna. Elever som deltar i enskilt drivna fritidsklubbar, vilket i
huvudsak är elever som går i fristående skolor, skulle därmed inte påverkas.

Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 23 september
2021 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen av en motion från Karin Lekberg, Socialdemokraterna, om att ta bort avgiften från fritidsklubbarna.
Reservation anfördes av Kjell Backman m.fl. (S) och Marre Mayr m.fl. (V),
bilaga 1.
Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 juni 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Fritidsklubbarnas och parklekarnas uppdrag liknar varandra. Parklek är avgiftsfri och
drivs av stadsdelsnämnderna. Fritidsklubb är avgiftsbelagd och drivs av utbildningsnämnden. Målgruppen och ibland även lokaliseringen är dock delvis överlappande.
Det är på sina ställen svårt för både medarbetare, föräldrar och barn att förstå skillnaden mellan de båda verksamheterna.
Förvaltningen ser flera skäl till varför inskrivningsgraden varierar mellan olika
stadsdelar. Vi ser också både fördelar och nackdelar med en avgiftsfri verksamhet.
När staden erbjuder en öppen parkleksverksamhet under samma eftermiddagstid
som fritidsklubbarna bedrivs kan det i områden där föräldrar och barn bor nära en
parklek bidra till att man inte skriver in sig och betalar för fritidsklubbsverksamheten,
trots att denna verksamhet har ett större ansvar och omsorg om de inskrivna barnen.
Förvaltningen bedömer att närheten till parklek på så vis också kan förklara skillnaden
mellan stadsdelars olika inskrivningsgrad på fritidsklubb. Avgiften kan också vara ett
ekonomiskt hinder för familjer med låga inkomster.
Beträffande frågan om slopad avgift ser förvaltningen utifrån de erfarenheter vi
har av olika typer av aktiviteter och arrangemang i Farsta att det ofta kan vara svårt att
bedriva en helt avgiftsfri verksamhet. Det riskerar att bli alltför lätt att inte delta,
hoppa av eller delta oregelbundet. Att pedagogiskt arbeta med en grupp som inte är
sammanhållen kan bli svårt.
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Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26
augusti 2021 följande.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens yttrande
och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Särskilt uttalande gjordes av Norma Aranda de Gutierrez m.fl. (S) och Özlem
Körhan m.fl. (V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Angelo Tapia (Fi), bilaga 1.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 juni
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen håller med motionären om meningsfulla fritidsaktiviteter är särskilt viktiga för barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Med färre barn som
har fritidsaktiviteter är risken hög att fler barn och unga bara drar runt i stadsdelsområdet och därmed riskerar att dras in i negativa umgängen. För att motverka det har
förvaltningen prioriterat att ha öppet på fritidsgårdar på eftermiddagar och då för en
yngre målgrupp. Förvaltningen arbetar uppsökande, i samverkan med fritidspedagoger, på skolor för att slussa barn och unga till fritidsverksamhetens eftermiddagsverksamhet som är gratis. Fritidsverksamheten serverar inte mellanmål, men har ibland exempelvis korvgrillning som en aktivitet.
Även om staden, enligt kommunallagen, har rätt att ta ut en avgift för fritidsklubb
ska den inte vara högre än kostnaden för staden. För avgiften, 1200 kronor per termin,
serveras mellanmål efter skoldagens slut samt även lunch under terminens lovdagar.
För de föräldrar som har ekonomiskt bistånd ingår i normen en summa på cirka 900
kronor per månad, som ska täcka kostnaden för lek och fritid för ett barn i ålder 10-13
år.

Norrmalms stadsdelsnämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Ulla Sjöbergh (S) och Karin Norman (V), bilaga 1.
Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 juni 2021
har i huvudsak följande lydelse.
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Att barn och unga har en meningsfull fritid efter skoldagen är en viktig del av det förebyggande arbetet. Det är viktigt för den personliga och sociala utvecklingen samt
kan bidra till att stärka barn och ungas självkänsla. Den kan och ge betyde sefulla relationer till trygga vuxna utanför den egna familjen. En meningsfull fr tid kan även bidra till att barn och unga ges möjlighet att känna inflytande över sitt eget liv och vilja
delta i det demokratiska samhället.
Genom att avskaffa avgift för fritidsklubbarna kan förvaltningen anta att inskrivningsgraden ökar, vilket är särskilt viktigt inom de stadsdelsområden där inskrivningsgraden är låg. Förvaltningen efterfrågar dock en tilltänkt finansiering för fritidsklubbens verk samhet.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Utbildningsnämnden
Reservation anfördes av Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) enligt följande.
1. Att utbildningsnämnden tillstyrker motionen samt att därutöver utöver anföra
I vår motion lyfter vi vikten av fritidsklubben som verksamhetsform för alla barn i åldern 10-13. Fritidsklubbarna är en plats där barnen har möjlighet att träffa sina klasskamrater men också barn i skilda klasser och årskurser. I fritidsklubben har barnen
möjlighet att vistas i en miljö med vuxna närvarande där de kan underhålla och utveckla sina sociala nätverk.
Vi vet att fritidsklubbarna har en positiv inverkan på skolresultaten. Studie efter
studie visar på samma sak; fritidsklubbarnas verksamhet stärker den sociala kompetensen, språket och förutsättningar för att klara sig i skolan. Särskilt viktigt är det för elever som inte har tillräckligt goda språkkunskaper och i områden där skolorna har ett
omfattande kompensatoriskt uppdrag.
Den kostnadsuppskattning som förvaltningen tagit fram visar på att kostnaden för
att ta bort avgiften för fritidsklubbarna inte är särskilt stor i relation till utbildningsnämndens budget. Förvaltningen menar sedan att det inte är tydligt vilken effekt en avgiftsbefrielse skulle få på inskrivningsgraden med hänvisning till höjningen 2020 och
2021. Vi delar inte den bilden. I svaret på vår skrivelse om fritidsklubbarna som hanteras vid samma nämndsammanträde visar förvaltningen att inskrivningsgraden minskade i 11 av 13 stadsdelar efter höjningen 2021; det är knappast en otydlig bild av
vilka konsekvenser höjningen har fått utan tvärtom så är det tydligt att inskrivningsgraden har minskat som effekt.
En ökad inskrivningsgrad, särskilt i våra socialt eftersatta områden, är värd den
ökade kostnaden för nämnden flera gånger om. Både samhällsekonomiskt och på individnivå. Det är angeläget att staden satsar mer på det förebyggande arbetet för att fler
barn ska få bättre förutsättningar att klara skolan och för att staden erbjuder en meningsfull fritid med utbildade pedagoger i verksamheterna för våra ungdomar. Fritidsklubbarna är en viktig förebyggande verksamhet som kan förhindra att barn dras in i
kriminella miljöer. Höjda avgifter, lägre inskrivningsgrad och ökad skolsegregation är
fel väg att gå. Istället ska fler barn, inte färre, ska ha möjligheten att gå till fritidsklubbarna och därför vill vi att verksamheten ska avgiftsbefrias.
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Farsta stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Kjell Backman m.fl. (S) och Marre Mayr m.fl. (V) enligt följande.
Stadsdelsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Norma Aranda de Gutierrez m.fl. (S) och Özlem
Körhan m.fl. (V) enligt följande.
Den borgerliga majoriteten har höjt avgiften för fritidsklubbarna från 950 till 1200
kronor, vilket främst drabbar de barn och familjer som har störst behov av en trygg
miljö efter skoldagens slut. Detta försvårar också integrationen i socioekonomiskt utsatta områden och förstärker skolsegregationen. Fritidsklubbarna spelar en viktig roll
när det kommer till en meningsfull och trygg fritid för våra barn och unga. Fritidsklubbarna förhindrar även att barn hamnar i miljöer där de kan lockas in i kriminella miljöer. Vi tillstyrker att avgiften tas bort från fritidsklubbarna. Det är en investering som
ger en välfungerande och meningsfull fritid för alla barn och på lika villkor.

Ersättaryttrande gjordes av Angelo Tapia (Fi) enligt följande.
Ersättare Angelo Tapia (Fi) anslöt sig till (S) särskilda uttalande.

Norrmalms stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Ulla Sjöbergh (S) och Karin Norman (V) enligt följande.
1. Att nämnden tillstyrker motionen i sin helhet.
2. Därutöver anföra:
Vi delar motionärens uppfattning om vikten av att vårdnadshavarens ekonomi inte ska
avgöra om barn och unga kan delta i fritidsklubbens verksamhet.
Vi delar också förvaltningen uppfattning att fritidsklubbarna är viktiga och kan bidra till att stärka barnens sociala kompetens, språkutveckling och förutsättningar för
att klara sig i skolan.
Vi anser att alla barn och unga ska ha rätt och möjlighet att delta oavsett föräldrarnas ekonomiska status.
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