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Bakgrund
Socialdepartementet har gett Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) möjlighet att
inkomma med synpunkter på förslaget att avskaffa bestämmelserna i socialtjänstlagen
om en särskild fritidspeng till barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer.
Barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) rätt till
vila och fritid, lek och rekreation samt rätt att delta i det kulturella och konstnärliga
livet. Fritidspengen infördes för att säkra att barn som lever i ekonomiskt utsatta
hushåll ges samma möjlighet som andra barn till en aktiv fritid trots familjens
ekonomiska situation.
Yttrande
Det finns omfattande forskning som styrker att barn som lever i familjer som under
längre tid uppbär försörjningsstöd är en utsatt grupp. När den särskilt riktade
ersättningen infördes var den en viktig signal om alla barns rätt till en aktiv fritid.
Den exkluderades från försörjningsstödet för att säkra dessa barns möjlighet, att i
likhet med andra barn, delta i fritidsaktiviteter.
Den särskilt riktade fritidspengen infördes 2014-07-01 och att redan efter knappt ett
år föreslå ett avskaffande av fritidspengen känns som en kort tid. Förändringar tar tid
och införandet har ännu inte fullt ut haft effekt på barnens fritid. Fritidspengen bör
därför under längre tid få finnas kvar i nuvarande form. FSS ser en risk att den föreslagna förändringen inte ses som en ersättning för fritidsaktiviteter riktade till familjens barn, utan istället uppfattas som en ”höjning” av familjens totala försörjningsstöd. Det skulle innebära att grundtanken med införandet av fritidspeng tappats bort.
FSS anser att fritidspengen däremot inte borde vara begränsas till vissa åldrar, utan
exempelvis gälla för barn och unga i grundskole- och gymnasieålder och det borde
råda en stor flexibilitet kring vilka aktiviteter som godkänns för att kunna erhålla
ersättning.
Med hänvisning till FN:s konvention om barnets rättigheter anser FSS att om
fritidspengen avskaffas är det angeläget att i så fall på annat sätt säkra alla barn som
lever i ekonomiskt utsatta familjers rätt till fritidsaktiviteter.
FSS anser att fritidspengen bör kvarstå i nuvarande form och rikta sig till barn och
unga som går i grundskolan och gymnasiet. Om pengen avskaffas förutsätter det att
förstärkning av det ekonomiska biståndet regleras via finansieringsprincipen och att
medel tillförs anslaget för kommunekonomisk utjämning. Denna reglering måste
finnas med i budgetpropositionen 2016.
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