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En kollosatsning för flera barn och unga
Svar på skrivelse från Monica Lövström m.fl. (S)
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
start.stockholm

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2021/220
Sida 2 (3)

Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-05-27 anmäldes en
skrivelse från Monica Lövström m.fl. (S) angående kollosatsning
för flera barn och unga. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen
för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola och fritid och har
behandlats i pensionärsrådet och i förvaltningsgrupp 2021-08-26.
Ärendet
I skrivelsen framförs att det varit rekordmånga sökanden till
sommarens kollo men att även rekordmånga barn och ungdomar
inte kommer få möjlighet att åka på efterlängtade kolloveckor på
Barnens Ö i sommar. De populära kolloplatserna har inte blivit fler
trots ett ökat söktryck. Skribenterna anser att delar av årets
överskott i budget skulle kunna gå till fler kolloplatser.
Skrivelsen avslutas med önskemål om att följande två
frågeställningar besvaras av förvaltningen:
 Hur ser förvaltningen på tillgången till kolloplatser?
 Hur ser förvaltningen på tillgången till kolloplatser för
tonåringar?
Synpunkter och förslag
Förvaltningen konstaterar att intresset för kollo i år är större än
vanligt. Totalt i staden har 9752 ansökningar om en plats på kollo
inkommit. Jämfört med 2020 är det en ökning med 2148
ansökningar. Förra året erbjöds 5649 platser på kollo. I år har
platserna utökats till 6038 stycken. Upphandling av kolloplatser
sker på stadsövergripande nivå. Plats fördelas så jämnt det går
mellan stadsdelsförvaltningarna efter antalet sökande per
stadsdelsförvaltning. Utifrån tidsaspekten är en särskild
upphandling för att öka platsantalet för i år inte möjlig.
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Förvaltningen anser att tillgången till kolloplatser vanligtvis är god.
Antalet sökande sjönk under 2020 vilket troligtvis beror på covid19 och vårdnadshavarnas oro för att låta sina barn åka iväg på kollo.
Inför sommaren 2021 ökade antalet sökanden inom Skarpnäcks
stadsdelsområde, vilket var oväntat för förvaltningen då oron
rimligtvis borde vara densamma utifrån att pandemin inte är över.
Antal sökanden inom Skarpnäcks stadsdelsområde för 2021 är 864
stycken. Av dessa har cirka 600 erbjudits kolloplats. Att ta med i
beräkningarna är att flera tackar nej till platsen och även hoppar av
innan eller under kollovistelsen. När så sker fylls platsen med ett
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annat barn inom Skarpnäcks stadsdelsområde alternativt ett barn
tillhörande en annan stadsdelsförvaltning i möjligaste mån. Det är
därför först efter sommaren som en slutgiltig siffra för antal barn
som nekats en kolloplats går att ta fram.
Förvaltningen tillhör tillsammans med Södermalm, HägerstenLiljeholmen, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör de
stadsdelsförvaltningarna som under de senaste åren haft flest
sökanden till kolloplatser i staden och tilldelats fler platser därefter.
Antalet sökande tonåringar utgör inte en stor andel av de barn och
unga som söker kolloplatser inom stadsdelsområdet eller staden i
övrigt. Antal sökanden totalt inom Skarpnäcks stadsdelsområde i år
är 864 stycken. Av dessa är cirka 215 födda år 2005-2007.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet lämnas som svar på
skrivelsen.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Skrivelse från Monica Lövström m.fl. (S)
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