Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2020-04-08

Lisa Gunnefur

1 (3)
Diarienummer

KS 2019/0740
Kommunfullmäktige

040-359 59 61
lisa.gunnefur@lund.se

Motion från Eva S. Olsson (S) och Sebastian Persson
(S) Inför en fritidsgaranti för barn till föräldrar med
försörjningsstöd
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fått en motion från Socialdemokraterna i
Lund gällande införande av en fritidsgaranti för barn till föräldrar
med försörjningsstöd.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2020
Socialnämndens beslut den 22 januari 2020, § 3 dnr SO 2019/0152
med socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2020,
Motion från Eva S. Olsson (S) och Sebastian Persson (S) Inför en
fritidsgaranti för barn till föräldrar med försörjningsstöd.

Barnets bästa
I barnkonventionens artikel 31 stadgas att alla barn har rätt och lika
möjligheter till vila, fritid, lek och rekreation, samt rätt att fritt delta i
det kulturella och konstnärliga livet. Ekonomiskt stöd till
fritidsaktiviteter ges idag inom ramen för riksnormen för
försörjningsstöd där kostnader för lek och fritid är inkluderade
baserat på antal barn i familjen och barnets ålder.

Ärendet
Eva S. Persson (S) och Sebastian Persson (S) yrkar i motion att
kommunfullmäktige ska uppdra åt socialnämnden att införa en
fritidsgaranti för barn till föräldrar med försörjningsstöd.
Som motiv till förslaget anförs vikten av insatser inom fritidsområdet
för att förebygga de negativa effekterna av att som barn leva i
ekonomisk utsatthet. I motionen efterfrågas ett riktat och mer
långsiktigt arbete med insatser till målgruppen. I motionen föreslås
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en riktad fritidsgaranti utöver de generella stöd och bidrag som finns
i Lunds kommun.

Socialnämndens yttrande
Socialnämnden delar motionens utgångspunkt att en positiv och aktiv
fritid är ett viktigt stöd i barns utveckling, främjar psykisk hälsa och
förebygger utanförskap. Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll ska
ges samma möjlighet som andra barn till en aktiv fritid.
Ekonomiskt stöd till fritidsaktiviteter ges idag inom ramen för
riksnormen för försörjningsstöd där kostnader för lek och fritid är
inkluderade baserat på antal barn i familjen och barnets ålder. Det finns
inom normen ett beräknat utrymme för kostnader för exempelvis
medlemskap i fritidsföreningar och utrustning utan att någon särskild
ansökan behöver göras för dessa ändamål. I utgiftsposten lek och fritid
ingår kostnader för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får
möjlighet till, medan en dyr fritidsaktivitet generellt inte ingår i en skälig
levnadsnivå.
Lunds kommun har genom åren även haft olika former av riktade bidrag
till barns fritidsaktiviteter. Åren 2011-2014 tillämpades en så kallad
förstärkt barnnorm avsedd till fritidsaktiviteter för barn i familjer med
långvarigt behov av försörjningsstöd. Runt 20 procent av de familjer som
uppfyllde kraven utnyttjade denna möjlighet till fritidsbidrag.
År 2014 infördes en lagstadgad ”fritidspeng” som utgick till barn i
årskurs 4-9 vars föräldrar uppburit försörjningsstöd mer än sex månader.
Fritidspengen betalades ut för faktiska kostnader som överensstämde
med kriterierna för aktiviteter upp till 3000 kronor per barn och år. Lunds
kommun behöll även ovan nämnda fritidsbidrag till de åldersgrupper som
inte omfattades av den statliga fritidspengen.
Bestämmelserna om fritidspeng avskaffades av regeringen 2016 med
motiveringen att utformningen av fritidspengen inte stämmer överens
med intentionerna i socialtjänstlagen och dess principer om den enskildes
ansvar och självbestämmande. Istället höjdes riksnormen för
försörjningsstöd med motsvarande belopp. Därutöver höjdes bidragen till
kommunala musik- och kulturskolan samt till barn- och ungdomsidrotten.
Socialnämnden beslutade (2015-12-09) att genom denna generella
förstärkning av det ekonomiska biståndet och ökat stöd i övrigt, ges alla
barn som lever i hushåll med försörjningsstöd en ekonomisk
förstärkning, och att skäl för att bevilja riktat fritidsbidrag inte lägre
förelåg.
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Kommunkontorets beredning
Ekonomiskt stöd till fritidsaktiviteter ges idag inom ramen för
riksnormen för försörjningsstöd där kostnader för lek och fritid är
inkluderade baserat på antal barn i familjen och barnets ålder. Det
finns inom normen ett beräknat utrymme för kostnader för
exempelvis medlemskap i föreningar och utrustning utan att någon
särskild ansökan behöver göras för dessa ändamål. Utöver detta kan
ett högre belopp beviljas om det finns särskilda skäl som till exempel
om aktiviteten fyller en särskilt viktig social funktion för barnet eller
ur rehabiliteringssynpunkt. Motionen föreslås därför avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte ge ekonomiska konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktigestyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, utredning

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

