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§ 25
Anmälan av kontorsyttrande
Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med
försörjningsstöd
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6 -855/2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
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.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande
särskilda uttalande.
I ”Förslag till ritidspeng till barn i hush ll med örsörjningsstöd”
(DS 2013:70) föreslås att hushåll med barn i årskurs 4-9 ska få
ersättning från socialnämnden för de faktiska kostnaderna, dock
högst 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.
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Att barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, får möjlighet till att
delta i fritidsaktiviteter är viktigt för barnets utveckling och
lärande, hälsan och den sociala gemenskapen. Det är även viktigt
att i tidig ålder ge möjlighet till att lägga en grund för ett aktivt
liv och som i hög grad är mönsterbildande för senare år i livet.
Det stöd som föreslås till fritidspeng till barn i hushåll med
försörjningsstöd är således en viktig och ändamålsenlig extra
resurs.
Samtidigt anser vi att fritidspengen måste riktas på ett sådant sätt
att stödet inte stigmatiserar barn i hushåll med försörjningsstöd.
Med denna givna utgångspunkt vill vi att pengen från
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förvaltningen går till målsman med försörjningsstöd, som i sin tur
fördelar resursen till den aktivitet som är avsedd för pengen och
för barnet.
Barns möjligheter till en varierad fritid är beroende av en familj
med en stark socioekonomisk bakgrund. Främsta medlet för att
öka på barns möjligheter är att bekämpa arbetslösheten och få
personer med försörjningsstöd i sysselsättning. Alliansen har inte
lyckats bryta arbetslösheten och utanförskapet, som både i valet
2006 och 2010 gav ett skarpt löfte om detta. Ambitionen var bra,
men har i verkligheten inte levererats av de borgerliga partierna.
Det som i längden hjälper personer med försörjningsstöd, barnen
i dessa hushåll, och samhället i sin helhet är att infria löftet om
full sysselsättning. Fritidspengen blir således en nödlösning, som
dock är nödvändig, under rådande förhållanden av en misslyckad
borgerlig arbetsmarknadspolitik.
Särskilt uttalande
Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Det är bra att barn som lever med föräldrar som erhåller
ekonomiskt bistånd får delta i fritidsaktiviteter i någorlunda lika
utsträckning som barn med ”normalinkomsttagande öräldrar” r
göra. barn ska inte behöva drabbas för att föräldrarna inte har det
ekonomiska kapitalet för fritidsaktiviteter, som i mångt och
mycket kan kosta pengar.
Ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter och har något att göra på
kvällar och helger, löper mindre risk att hamna i kriminella
sammanhang. Dessutom är det bra för folkhälsan med ungdomar
som rör på sig och skapar ett nytt socialt nätverk.
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Vi tror dock att det skulle vara mindre utpekande för familjer
som har ekonomiskt bistånd att samhället erbjuder
fritidsaktiviteter för alla barn i en viss ålder gratis eller till en
subventionerad penning. Sporter som hockey och ridning är
mycket dyrt och om man har ekonomiskt bistånd är möjligheten
förmodligen liten att låta sina barn ta del av dessa
fritidsaktiviteter, med eller utan 3000 kronor subvention per år.
Ishockey kostar i genomsnitt föräldrarna 10 740 kronor per år,
ridsport 10 405 kronor. Andra aktiviteter som inte täcker
fritidspengen på 3000 kronor/år är exempelvis tennis och
musikaliskt intresse.
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Om fritidspengen införs anser vi inte att den ska betalas direkt till
anordnaren av aktiviteten som föreslås i utredningen. Ett sådant
utbetalningssätt kommer med stor sannolikhet att röja att det är
socialtjänsten som betalar. Det är ett förmyndaraktigt
förhållningssätt som utgår ifrån att föräldrar i gemen inte skulle
använda fritidspengen till barnens aktiviteter. Rapporter om
barnfattigdom pekar på motsatt beteende hos föräldrarna, som
många gånger sätter sina barns behov före sina egna, för att
barnen ska drabbas så lite som möjligt.
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