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Sammanfattning
I ”Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd”
(DS 2013:70) föreslås att hushåll med barn i årskurs 4-9 ska få
ersättning från socialnämnden för de faktiska kostnaderna, dock
högt 3 000 kr per barn och år, för barnets deltagande i
fritidsaktiviteter om hushållet har och har haft försörjningsstöd
under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden.
Förvaltningen stödjer de goda intentionerna i förslaget då barns
möjlighet till fritid är en angelägen fråga.
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Kommunstyrelsen har för beredning överlämnat ”Förslag till
fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd (Ds 2013:70)”
till socialnämnden. Kontorsyttrande överlämnas till
kommunstyrelse då remisstiden går ut den 9 december 2013.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande
sociala frågor.

Remissen
I PM:et ”Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med
försörjningsstöd” konstateras att barn i ekonomiskt utsatta
familjer inte deltar i organiserade fritidsaktiviteter i samma
utsträckning som andra barn. För att öka dessa barns möjligheter
föreslås en fritidspeng som ska regleras i socialtjänstlagen och
göra det möjligt även för barn i ekonomiskt utsatta familjer att
delta i regelbundna, ledarledda och organiserade fritidsaktiviteter.
Hushåll med barn i årskurs 4-9 ska få rätt till ersättning från
socialnämnden för de faktiska kostnaderna för barnets deltagande
i fritidsaktiviteter om hushållet har och har haft försörjningsstöd
under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden.
Kostnaderna ska ersättas med högst 3 000 kronor per barn och
tolvmånadersperiod. Om barnet bor varaktigt även i ett annat
hushåll (växelvis boende) ersätts kostnaderna för fritidsaktiviteter
med högst 1 500 kronor per hushåll. Fritidspengen ska inte vara
behovsprövad och den ska avse till exempel en medlemsavgift,
kursavgift, material, utrustning och/eller andra kostnader som är
nödvändiga och har direkt koppling till aktiviteten. Fritidspengen
ska endast utbetalas för verksamheter som respekterar de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingarna. Lagändringen föreslås träda ikraft 1 juli 2014.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen stödjer förslagets intentioner och det genomgående
tydliga barnperspektiv som framgår av skrivningarna. Forskning
och intervjuer med barn och deras föräldrar lyfter ofta fram just
vikten av att ha tillgång till en innehållsrik fritid. Barn som lever i
familjer med knapp ekonomi oroar sig ofta för att utmärka sig i
förhållande till andra och för att hamna utanför kamratgruppen på
grund av att man inte har samma ekonomiska möjligheter. Även i
FN:s konvention om barns rättigheter lyfts barnets rätt till fritid.
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Det är viktigt att ett system för ansökan om bistånd är
överskådligt och, så långt möjligt, enkelt att förstå. Ytterligare
undantag och tilläggsregler rörande ansökningar om ekonomiskt
bistånd kan leda till att det blir svårare för den sökande att förstå
sina skyldigheter och bevaka sina rättigheter. För att underlätta
bör till exempel samma tidsgränser och definitioner av
”långvarigt biståndsbehov” användas genomgående, inte att en
gräns gäller i fråga om jobbstimulans, en annan i fråga om
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fritidspeng och ytterligare en när Socialstyrelsen mäter det
långvariga biståndsbehovet.
Av förslaget framgår att fritidspengen endast ska utbetalas för
verksamheter som respekterar de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingarna. Ett förtydligande
behövs kring hur långt socialtjänstens ansvar sträcker sig rörande
att utreda varje sökt aktivitet ur denna aspekt och den förväntade
omfattningen av en sådan utredning.

Bilagor
1. Sammanfattning av ”Förslag till fritidspeng till barn i hushåll
med försörjningsstöd (Ds 2013:70)”
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