
 

Motion
Ge barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll rätt till fritidsaktiviteter

Många barn i Linköping växer idag upp i fattigdom. För dessa barn innebär det 
att deras möjligheter i livet begränsas redan från det att de är små. Tidigt får de 
lära sig att avstå från sådant som är självklart för barn i familjer med starkare 
ekonomi. Att delta i organiserade fritidsaktiviteter – som att vara med i ett flick- 
eller pojkfotbollslag, träna i en idrottsklubb eller spela ett instrument i Kultur-
skolan – blir omöjligt. I en rapport från Riksidrottsförbundet (Kostnadsunder-
sökning 2009) redovisas kostnader (avgifter, resor, speciell utrustning m.m.) för 
olika idrotter. Fotboll är relativt billigt, men det kostar ändå uppemot 4000 kr 
per år och barn. Avgifterna i Kulturskolan i Linköping är 820–1600 kr per år 
(beroende på aktivitet, exklusive kostnad för eventuella egna instrument), med 
viss mängdrabatt om det är flera barn i samma familj som deltar.  

Regeringen har i en lagrådsremiss (2014-02-13) fört fram ett förslag om att 
införa en så kallad fritidspeng (3000 kr per år) för barn i hushåll som är bero-
ende av långvarigt ekonomiskt bistånd. Regeringens vilja att göra något för 
barnen är god men Vänsterpartiet menar att man missar målet då regeringen valt 
att konstruera en modell som både är byråkratisk, delvis felriktad och andas en 
misstro mot föräldrarna. Enligt förslaget ska en särskild ansökan göras utöver 
den om ekonomiskt bistånd; kvitton på avgifter etc ska redovisas; bidraget ska 
endast gälla för barn i årskurs 4–9. Kravet är att hushållet under minst 6 
månader under den senaste 12-månadersperioden varit beroende av ekonomiskt 
bistånd. Av lagrådsremissen framgår att viktiga organisationer har haft syn-
punkter på åldersspannet: Rädda Barnen vill förlänga det uppåt och Barnom-
budsmannen vill inkludera även yngre barn. 

Vänsterpartiet ser alla barns rätt till en aktiv fritid som en självklarhet. Det 
ska inte vara någonting som man ska be om vid sidan av det ekonomiska 
bistånd, som familjen redan har beviljats. Fritidspengen ska inte räknas av från 
det bistånd som redan betalas ut. Denna peng kan delas upp och betalas ut vid 
två tillfällen i anslutning till terminsstart då de flesta avgifter ska betalas och ny 
utrustning behöver inhandlas.  
 
Vänsterpartiet yrkar  
att Linköpings kommun ger alla barn i åldern 6–18 år, som lever i hushåll med 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, ett fristående årligt bidrag 
(fritidspeng) om 3000 kr per barn. Det fristående bidraget ska inte påverka 
annat ekonomiskt bistånd som hushållet får. 
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