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Yttrande över promemorian Förslag till
avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen
(2001:453)

LO har givits möjlighet att yttra sig över promemorian Förslag till avskaffande av
fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) och vill komma med följande
synpunkter.
LO stödjer förslaget om att avskaffa fritidspengen i socialtjänstlagen. Pengen
infördes 2014 med ett vällovligt syfte att stärka barns till föräldrar som är
långvarigt beroende av försörjningsstöd rätt och möjlighet att delta i
fritidsaktiviteter. Det är av största vikt att även barn till föräldrar som har behov
av försörjningsstöd inte utestängs från fritidsaktiviteter som idrott, musik och
kultur på grund av ekonomiska orsaker. Däremot håller LO med om att
strategierna inte ska bygga på speciallösningar och detaljstyrning inom ramen för
socialtjänstlagen, utan att generella lösningar är att föredra.
LO anser därför att den kompensation, i form av en generell höjning av barndelen
i riksnormen för åldrarna 7-18 år, utredning om satsningar på Kommunala musikoch kulturskolor och ökade anslag till idrottsrörelsen och förstärkta resurser för
idrottsdeltagande för nyanlända barn- och ungdomar är steg i rätt riktning. LO vill
dock betona regeringens ansvar att på allvar se till att satsningarna kommer
berörda ungdomar till del. En rapport från Centrum för Idrottsforskning som
publicerades under våren 2015 visade att det offentliga stödet till idrott i idag i
första hand går till socioekonomiskt privilegierade ungdomar i välmående
kommuner.
Betydelsen av fritidsverksamheter inom kultur och idrott kan inte nog betonas
som en del i att sluta de sociala klyftorna och föra människor närmare gemenskap,
utbildning och arbete.
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Ett sätt att konkret öka stödet och tillgängligheten för alla ungdomar skulle kunna
vara att satsa ökade resurser på skolans fritidsverksamhet och tydligare koppla
samman fritidshem och olika typer av fritidsverksamheter inom musik, idrott och
kultur. Det är en lösning som skulle minska segregationen och gynna både
socioekonomiskt stabila familjer och de familjer som behöver ekonomiskt stöd
från samhället under längre eller kortare perioder.
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