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Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att som svar på PM Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453), till 
Socialdepartementet avge upprättat förslag till yttrande innebärande att nämnden ställer sig 
positiv till förslaget 
 
Sammanfattning 
Socialdepartementet har skickat ut ett PM med förslag att avskaffa fritidspeng i 
socialtjänstlagen (bilaga 1) för yttrande. I förslaget framgår att regeringen kommer föreslå att 
medlen som använts till fritidspeng istället avsätts till att höja riksnormen för barn. 
Arbetsmarknadsförvaltningen delar Socialdepartementets uppfattning att barn i ekonomiskt 
utsatta familjer ska ha möjlighet att utöva fritidsaktiviteter i som andra barn. Det är positivt att 
avskaffa fritidspengen till förmån för att höja barndelen i riksnormen då en höjning av 
riksnormen innebär en ekonomisk förstärkning till fler barn, ett ökat självbestämmande för 
individen och en större likvärdighet över landet. Dock finns oklarheter om de ekonomiska 
konsekvenserna för kommunen. Förvaltningen förutsätter att kommunen kompenseras för de 
ekonomiska konsekvenserna som förändringarna medför. 
 
 
Ärendet 
Socialdepartementet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag om att avskaffa fritidspengen i 
socialtjänstlagen (2001:453). Sedan 1 juli 2014 finns det i socialtjänstlagen bestämmelser om 
ersättning till barns fritidsaktiviteter. Bestämmelserna innebär att hushåll med barn i årskurs 
4-9 har rätt till ersättning för fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansökan har 
försörjningsstöd och haft försörjningsstöd under minst sex månader under den senaste 
tolvmånadersperioden. Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna, ledarledda samt främja 
ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. Fritidspengen kan uppgå till högst  
3 000 kr per barn och år. 
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Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 att de medel som avsatts för fritidspengen 
istället skulle användas för att finansiera en höjning av barndelen i riksnormen för barn i 
åldrarna 7-18 år. I 2015 års vårproposition har regeringen aviserat att man i 
budgetpropositionen för 2016 kommer att föreslå att bestämmelserna om fritidspeng upphör 
att gälla från 1 januari 2016 och att medlen istället avsätts för att höja riksnormen för barn. 
 
Arbetsmarknadsnämnden har i sina riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till 
livsföringen i övrigt framhållit barnperspektivet vid bedömning av rätt en till bistånd. Ett 
område där särskild hänsyn tagits till barnens behov rör bistånd till fritidsaktiviteter och 
rekreation. Barn i ekonomiskt utsatta familjer är sårbara och löper en större risk att leva i ett 
utanförskap. Socialtjänstens stöd och insatser inom försörjningsstödsområdet kan på ett 
konkret sätt stärka skyddsfaktorer i barn och ungas utveckling. När det gäller insatser direkt 
riktade till barnen kan organiserade fritidsaktiviteter vara en relevant skyddsfaktor i flera 
aspekter. 
 
En höjning av barndelen i riksnormen innebär att fler barn i ekonomiskt utsatta familjer får en 
ekonomisk förstärkning, vilket är positivt för familjen och barnen. En höjning av normen når 
familjen redan vid första tillfället ett hushåll beviljas försörjningsstöd till skillnad från 
fritidspengen som familjen kan ansöka om efter att ha uppburit försörjningsstöd i minst sex 
månader. Fritidspengen har också begränsningar i ålder jämfört med den aviserade 
normhöjningen som berör ett större åldersspann av barnen.  
 
En höjning av barndelen i riksnormen ökar självbestämmandet och frihet för individen att 
välja fritidsaktivitet. Det är positivt då en höjd norm bättre överensstämmer med intentionerna 
i socialtjänstlagen och dess principer om individens ansvar och självbestämmande, jämfört 
med fritidspengen som innebär vissa begränsningar i vilka fritidsaktiviteter den kan användas 
till.   
 
Utifrån barnperspektivet och möjliggöra för alla barn med långvarigt biståndsmottagande att 
delta i fritidsaktiviteter har nämnden har i sina riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd till livsföringen i övrigt bestämmelser att även övriga barn och ungdomar upp till 
gymnasienivå ska beviljas ersättning för fritidsaktivitet. Samma belopp och regelverk som för 
fritidspeng gäller övriga barn. 
 
Att regeringen föreslår att höja medlen till idrottsrörelsen och stärka de ideella krafterna är 
positivt då det ökar tillgänglighetens och stärker förutsättningarna även för andra ekonomiskt 
utsatta barn och vuxna.  
 
Mot bakgrund av det som ovan presenterats i ärendet och att förvaltningen sammantaget ser 
positivt på Socialstyrelsens förslag om förändringar framgår att barn- och 
ungdomsperspektivet har beaktats.  
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Ekonomiska konsekvenser 
I Socialstyrelsens PM finns oklarheter om kommunens ekonomiska konsekvenser med 
förslaget. Statsbidraget till kommunen kommer att upphöra och även kostnader för 
fritidspeng. I förslaget framgår inte hur stor höjning av barndelen i normen kommer att bli och 
i vilken omfattning kommunen kompenseras ekonomiskt. Det är därför svårt att bedöma 
kostnaderna för kommunen. Förvaltningen förutsätter dock att kommunerna kompenseras för 
den kostnadsökning som förslaget innebär. 
 
I Uppsala finns i genomsnitt ca 1 080 barn i åldrarna 7-18 som uppbär ekonomiskt bistånd. Ca 
80 procent (december 2014) av dem ingår i hushåll som uppburit försörjningsstöd i sex 
månader eller mer. Fritidspeng har under de första fem månaderna 2015 beviljats till 51 barn 
(totalt 73 012 kr) och under 2014 till 27 barn (totalt 36 325 kr). Det är dock troligt att 
fritidspeng beviljats till fler barn under 2014, men att fritidspengen kodats på annat sätt i 
verksamhetssystemet vilket gör att det inte syns i statistiken. Socialstyrelsen pekar i sin 
rapport Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd på att många kommuner inte kan 
redovisa uppgifter om fritidspeng eftersom verksamhetssystemen ännu inte stödjer 
framtagande av data.  
 
Antal barn som skulle kunna få fritidspeng utifrån biståndstid och ålder är ca 471 barn per år 
(uppgift från kommunens verksamhetssystem december 2014).  
 
Statsbidraget för fritidspeng utbetalas enligt den fördelningsram regeringen fastställt och 
baseras på Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd. 2014 erhöll Uppsala kommun 
836 000 kr i statsbidrag för fritidspeng och 2015 erhöll kommunen 1 561 000 kr. Således har 
kommunen ett högre statsbidrag för fritidspeng än vad kostnaderna varit. Socialstyrelsen 
pekar i sin rapport om fritidspeng att detsamma gäller för drygt hälften av landets kommuner.  
 
 
Ett förslag till yttrande har upprättats där nämnden ställer sig positiv till förslaget. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av 
fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun har getts tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets remiss rörande 
avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453). Arbetsmarknadsnämnden, som har 
ansvar för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt, har fått i uppdrag 
att besvara remissen. Nämnden ser positivt på förslaget som innebär att fritidspengen 
avskaffas och barndelen i riksnormen för försörjningsstödet höjs. Dock finns oklarheter kring 
de ekonomiska konsekvenserna för kommunen gällande en höjning av barndelen i normen. 
Nämnden förutsätter att dock att kommunerna kompenseras för den kostnadsökning som 
förslaget att avskaffa fritidspengen och höja barndelen i riksnormen medför. 
 
 
Avskaffande av fritidspeng  
Socialdepartementet har utarbetat ett förslag om att avskaffa den så kallade fritidspengen i 
socialtjänstlagen. Sedan 1 juli 2014 finns det i socialtjänstlagen bestämmelser om ersättning 
för barns kostnader för fritidsaktiviteter. I huvudsak innebär bestämmelserna att hushåll med 
barn i årskurs 4-9 har rätt till ersättning för fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid 
ansökan har och har haft ekonomiskt bistånd under minst sex månader under de senaste tolv 
månderna. Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och ledarledda samt främja ett 
aktivt deltagande i samhällets gemenskap. Fritidspengen ka uppgå till högst 3 000 kr per barn 
och år. 
 
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 att de medel som avsatts för fritidspengen 
istället skulle användas för att finansiera en höjning av barndelen i riksnormen för barn i 
åldrarna 7-18 år. Parallellt med förslag om avskaffande av fritidspengen bedriver regeringen 
ett arbete med förordningsförändringar avseende att höja riksnormen generellt för 
försörjningsstöd. Dessa förordningsförändringar planeras att träda i kraft samtidigt som den 
föreslagna lagändringen om avskaffande av fritidspeng. 
 
Synpunkter på avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen 
Arbetsmarknadsnämnden delar Socialdepartementets uppfattning att barn i ekonomiskt utsatta 
familjer ska ha möjlighet att utöva fritidsaktiviteter som andra barn. Nämnden har sedan 



tidigare i sina riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomisk bistånd till livsföring i övrigt 
utifrån FN:s barnkonvention framhållit barnperspektivet vid bedömning av rätten till bistånd. 
Ett område där särskild hänsyn tagits till barnens behov rör bistånd till fritidsaktiviteter och 
rekreation. Barn i ekonomiskt utsatta familjer är sårbara och löper större risk att leva i ett 
utanförskap. Socialtjänstens stöd och insatser inom försörjningsområdet kan på ett konkret 
sätt stärka skyddsfaktorer i barn och ungas utveckling. Arbete för tryggad försörjning kan leda 
till minskade psykiska och känslomässiga problem hos barn, och effekterna kan vara 
beständiga över längre tid. När det gäller insatser direkt riktade till barnen kan organiserade 
fritidsaktiviteter vara en relevant skyddsfaktor i flera aspekter. Detta sätter fokus på 
socialtjänstens möjligheter att underlätta en aktiv fritid för barn och unga.  
 
Med förslaget att avskaffa fritidspeng och höja barndelen i riksnormen kommer fler barn i 
ekonomiskt utsatta familjer att få en ekonomisk förstärkning, vilket arbetsmarknadsnämnden 
ser positivt på. En höjd riksnorm ger denna förstärkning redan från första gången ett hushåll 
beviljas försörjningsstöd jämfört med fritidspengen som familjer kan ansöka om efter att ha 
uppburit försörjningsstöd under minst sex månader. Fritidspengen har också begränsningar i 
ålder medan en höjning av normen gäller en större andel av barnen. Uppsala kommun har i 
riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt bestämmelser 
att även övriga barn och ungdomar upp till gymnasienivå ska beviljas ersättning för 
fritidsaktivitet med samma belopp och regelverk som gäller för fritidspeng.  
 
Även om socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen preciserar rätten till bistånd och hur 
beräkning ska ske har kommunerna stor frihet att utforma vilket bistånd en familj mer 
generellt kan ha rätt till. Det medför att det finns skillnader i landet och en risk för att 
likvärdigheten sätts ur spel. Att i riksnormen reglera nivån på försörjningsstödet ger en större 
likvärdighet över landet.  
 
Nämnden är positiv till att genom en höjning av riksnormen öka självbestämmandet och 
friheten för barnet och familjen att välja fritidsaktivitet. Fritidspengen innebär vissa 
begränsningar i vilka aktiviteter den avser. 
 
Att regeringen föreslår att höja medlen till idrottsrörelsen och stärka de ideella krafterna ser 
nämnden som positivt då det ökar tillgängligheten och stärka förutsättningarna även för andra 
ekonomiskt utsatta grupper. 
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
I Socialstyrelsens PM finns oklarheter om vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för 
kommunen. Statsbidraget till kommunerna för fritidspengen tas bort och även kostnaderna för 
fritidspengen som den nu är konstruerad. I PM:et framhålls att medlen till fritidspengen 
avsätts för att finansiera en höjd barndel i riksnormen, men inte i detalj huruvida det kommer 
att täcka kostnaderna för kommunen. Det är därför svårt att bedöma kostnaderna för 
kommunen. Nämnden förutsätter dock att kommunerna kompenseras för den kostnadsökning 
som förslaget att avskaffa fritidspengen och höja barndelen i riksnormen medför. 
 



I Uppsala kommun finns i genomsnitt ca 1 080 barn i åldrarna 7-18 som ingår i hushåll som 
uppbär ekonomiskt bistånd och således omfattas av en höjning av riksnormen för barn. I 
december 2014 hade ca 80 % av alla barnhushåll som uppbär ekonomiskt bistånd tagit emot 
bistånd i minst sex månader, vilket innebär ca 864 barn. 
 
Fritidspeng har under perioden januari till maj 2015 beviljats till 51 barn (totalt 73 012 kr) och 
under 2014 till 27 barn (totalt 36 325 kr). Det är dock troligt att fritidspeng under 2014 
beviljats fler barn, men att fritidspengen kodats på annat sätt i verksamhetssystemet vilket gör 
att det inte syns i statistiken. Detta med anledning av att kommunen under en längre tid givit 
bistånd till fritidsaktiviteter utöver riksnorm som då kodades på annat sätt. Antal barn som 
skulle kunna få fritidspeng utifrån biståndstid och ålder är ca 417 barn per år (december 
2014).  
 
Statsbidraget för fritidspeng utbetalas utifrån en schablon. 2014 erhöll Uppsala kommun 
836 000 kr i statsbidrag för fritidspeng och 2015 erhöll kommunen 1 561 000 kr. Således har 
kommunen fått ett högre statsbidrag för fritidspengen än vad kostnaderna varit. Samma 
förhållande gäller för drygt hälften av kommunerna enligt Socialstyrelsen (rapport 
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd). Ovanstående siffror visar att 
fritidspengen nyttjats i lägre grad än vad som var tänkt vid förslagets införande, varför det 
finns skäl att tro att en höjd riksnorm för barn i större utsträckning når ekonomiskt utsatta 
familjer än vad man preliminärt kan bedöma att fritidspengen gör.  
 
Arbetsmarknadsnämnden ställer sig sammanfattningsvis positiv till de föreslagna 
lagförändringarna till förmån för en höjning av barndelen i riksnormen för försörjningsstöd. 
 
 
Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Ulrik Wärnsberg   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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