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Fritidspeng för barn i hushåll med
Försörjningsstöd
Den 1 juli 2014 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om fritidspeng för barn. Fritidspengen
innebär att hushåll med barn i årskurs 4-9 som har fått försörjningsstöd under minst sex månader
den senaste tolvmånadersperioden har rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för
barnens deltagande i fritidsaktiviteter.
Barn i detta årskursspann i dessa hushåll kan erhålla fritidspeng med högst 3 000 kronor per barn
under en tolvmånadersperiod. För perioden 1 juli till och med 31 december 2014 år kan varje
barn erhålla högst 1 500 kronor. Underlag som visar vad fritidspengen skall användas till och för
vilket barn kommer att krävas.
Syfte med fritidspengen
Syftet med fritidspengen är att öka de ekonomiska möjligheterna för berörda familjer att låta sina
barn delta i organiserade och regelbundna fritidsaktiviteter med andra barn och vuxna ledare på
sin fritid.
Förutsättningar för att reglerna om fritidspeng ska gälla
Fritidpengen gäller för barn i årskurs 4-9 i hushåll som vid ansökningstillfället är aktuellt för
försörjningsstöd. Hushållet ska ha erhållit försörjningsstöd under minst sex månader de senaste
12 månaderna. De sex månaderna behöver inte vara sammanhängande under denna
tolvmånadersperiod. Den som ansöker om fritidspeng får åberopa försörjningsstöd från annan
kommun för att visa att hushållet uppfyller villkoren för fritidspeng.
För vilka aktiviteter kan man få fritidspeng?
Fritidspengen kan gälla för deltagande i regelbundna aktiviteter som idrottsverksamhet,
kulturverksamhet, friluftsliv och folkbildning. Tanken med fritidspengen är att den i normalfallet
ska ersätta kostnader för medlemsavgift, träningsavgift och kursavgifter. Även kostnader för
material, utrustning och andra kostnader som är nödvändiga för att utöva fritidsaktiviteten kan
ersättas. Detta kan exempelvis avse träningskläder nödvändiga för utövandet, särskild utrustning
som ridhjälm, badmintonracket mm. Förutsättningar är att aktiviteten sker organiserat och
regelbundet.
Enbart medlemsavgiften i en förening utan deltagande i någon aktivitet ger inte rätt till ersättning.
Utbetalning och information
Om en förälder ansöker om fritidspeng och villkoren för fritidspengen är uppfyllda ska den
betalas ut till den som företräder hushållet där barnet bor, normalt den person som också
företräder hushållet vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. Biståndet utbetalas mot underlag
alternativt att underlag såsom kvitto eller motsvarande lämnas in i efterhand.
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Barn som bor växelvis hos föräldrarna
När ett barn bor växelvis hos sina föräldrar är det möjligt för båda föräldrarna (hushållen) att
ansöka om fritidspeng för barnet. Med växelvis boende menas att barnet bor ungefär lika mycket
hos båda föräldrarna.
Om båda föräldrarna uppfyller kraven för att erhålla försörjningsstöd och att har mottagit
försörjningsstöd minst sex månader under den senaste tolvmånadersperioden, får varje förälder
för barnets räkning hälften av fritidspengen. Om endast den ena föräldern uppfyller kravet, får
bara den föräldern halva beloppet för barnets räkning. Det finns inget krav på att den andra
föräldern har betalat in någon del av kostnaden för fritidsaktiviteten.
Fritidspengen kan i vissa fall återkrävas
Socialnämnden kan återkräva fritidspengen om utbetalningen visar sig bygga på felaktiga
uppgifter, otillräckliga uppgifter eller om väsentlig information saknades. Fritidspengen kan även
återkrävas om den inte använts för barnets fritidsaktiviteter.
Beslut om fritidspeng kan överklagas
Bestämmelsen i 4 a kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) om fritidspeng är en rättighetsbestämmelse. I
16kap. 3 § SoL införs därför möjlighet att överklaga socialnämndens beslut om fritidspeng för den
som är missnöjd med beslutet.
Hur ansöker jag?
Ta kontakt med din socialsekreterare och lämna underlag på vilken aktivitet som ert barn ska
delta i.
Uppge vilket barn som ska delta. När aktiviteten är betalad lämnar ni kvitto till oss.

Välkommen med din ansökan!
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