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PM Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med
försörjningsstöd
Statskontoret tillstyrker förslaget om fritidspeng till barn i hushåll med
försörjningsstöd. Av departementsskrivelsen framgår att barn i ekonomiskt
utsatta hushåll har en mindre aktiv fritid och lägre deltagande i organiserade
fritidsaktiviteter än andra barn. Statskontoret instämmer i bedömningen att
en fritidspeng skulle förbättra möjligheterna för barn i hushåll med försörjningsstöd att kunna delta i fritidsaktiviteter.
Statskontoret anser dock att analyserna av de ekonomiska och administrativa konsekvenserna behöver kompletteras inför den fortsatta beredningen
av förslaget. I skrivelsen antas att samtliga barn i målgruppen kommer att
beviljas maximalt belopp. Någon närmare motivering ges inte till detta
antagande. Enligt Statskontoret är det inte säkert att ersättningen kommer att
utnyttjas fullt ut. Exempelvis understiger fridspengen mediankostnaden för
många fritidsaktiviteter och täcker inte heller kostnader som kan tillkomma i
samband med aktiviteten. Eftersom hushållen har knappa ekonomiska
marginaler kan de ha svårt att betala alla merkostnader som är förenade med
aktiviteten och en del kan därför komma att avstå från att delta
Vidare görs inte någon närmare analys av vilken ytterligare administration
och därtill kommande kostnader som förslaget medför. Enligt Statskontoret
finns det ett behov av en sådan analys. Handläggarna av fritidspengen kommer att behöva göra bedömningar som innebär ett visst utredningsarbete.
Handläggarna ska bland annat bedöma om de verksamheter som bedriver
fritidsaktiviteten respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande
demokratiska värderingar.
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Enligt förslaget ska en utvärdering av reformens effekter göras efter tre år.
Statskontoret är positiv till en sådan utvärdering. Eftersom det rör sig om
hushåll med små ekonomiska marginaler blir det i utvärderingen viktigt att
undersöka om det är några särskilda grupper som inte utnyttjar stödet,
analysera varför och vidta nödvändiga åtgärder för att reformens intentioner
ska kunna uppnås.

Utredningschef Anna Pauloff har beslutat i detta ärende. Utredare Jan
Boström, föredragande, och praktikant Linn Annerstedt var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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