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§ 146 

Justering av dagordningen 
 

Ordförande Kristina Valtersson (C) föreslår att dagordningen justeras enligt följade: 
 
Ny punkt på dagordningen, HSO:s ansökan om föreningsbidrag.  
 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna ovanstående justering 
av dagordningen. 

________________ 
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§ 165 

 
HSO - ansökan om föreningsbidrag 2014 
 
Sammanfattning  
Socialnämnden beslutade under § 55/2014 att delegera till Socialnämndens 
Arbetsutskottet att fatta beslut om bidrag till HSO, när en ny ansökan från föreningen 
inkommer. 

 

Ny ansökan inkom 2014-08-11 till Socialförvaltningen med en begäran om ett 
lokalbidrag om 12 000 kr och ett bidrag om 1 000 kr för städ och administration.   

  
Det föreningsbidrag som söks gäller för lokalen på Tingsgatan, fd Freja. 
Denna kan disponeras av alla medlemsföreningar i HSO och medlemmar i 
Ronneby (totalt ca 20 föreningar).  
 
Lokalen används mycket frekvent av de föreningar som har aktiviteter i 
Ronneby. Lokalen används i princip dagligen för olika sammankomster, tex 
studiecirklar och möten. Flera föreningar har även sitt material i lokalen. 
 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), 
Birgitta Larsson (RP) Ewa Svensson (S), tjänstgörande ersättare Birgitta 
Lagerlund (M) samt observerande ersättare Omid Hassib (V). 

 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja HSO ett föreningsbidrag om 12 000 kr 
och ett bidrag om 1 000 kr för städning och administration.   

________________ 
Exp. 
HSO, Bengt Göran Svensson   
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§ 166 

 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning  
Enhetschef Jessica Bergkvist lämnar en redovisning om Fritidspeng som 
började gälla 1 juli 2014. 
 
Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter lika mycket 
som andra barn. Riksdagen har beslutat om en fritidspeng. Den ska gälla för barn i 
årskurs 4 till 9 som bor i hushåll som har haft försörjningsstöd under minst sex månader 
den senaste tolvmånadersperioden. Fritidspeng är en ersättning om 3 000 kr/år från 
Socialnämnden för fritidsaktiviteter som är regelbundna och ledarledda samt främjar ett 
aktivt deltagande i samhällets gemenskap. 

I viss utsträckning kan även andra kostnader ersättas, t.ex. kostnader för material, 
utrustning och andra kringkostnader som är nödvändiga för att utöva fritidsaktiviteten. 

Som fritidsaktivitet räknas t.ex. deltagande i idrottsverksamhet, kulturverksamhet, 
friluftsliv och folkbildning. Fritidspengen ska syfta till att stimulera barn till ett utökat 
kontaktnät utanför hemmet och utöver det som finns inom ramen för skolans verksamhet.  

Fritidspengen är avsedd för aktiviteter som barnet regelbundet deltar i och där barnet har 
möjlighet att utveckla långvariga relationer till andra barn, ungdomar och vuxna. Med 
ledarledd avses att det ska finnas en eller flera vuxna eller ungdomar som är närvarande 
och som leder, instruerar och vakar över att aktiviteten genomförs på avsett sätt med 
beaktande av nödvändiga säkerhetsåtgärder. 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamot Ewa Svensson (S), 
tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund (M) samt observerande ersättare 
Omid Hassib (V). 

 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
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