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Inför en regional lovpott för kultur- och 

idrottsaktiviteter för barn och unga under 

skollov 

För oss socialdemokrater är det självklart att alla barn och unga ska ha goda möjligheter till 

en aktiv och meningsfull fritid. Det är en viktig del i att fler barn och unga ska orka och klara 

skolan, våga testa nya vägar, våga utvecklas och våga drömma. Det är också en viktig del i att 

stärka folkhälsan och skapa ett jämlikt samhälle. 

 

Förutsättningarna till en aktiv och meningsfull fritid ser väldigt olika ut från barn till barn. 

Särskilt blir detta tydligt under loven. Vissa är på fritidshem eller ensamma hemma på 

gården. Få åker till Kanarieöarna med familjen. Vi vill stärka alla barns rätt till en meningsfull 

fritid och föreslår därför att Region Kronoberg inför en lovpott ur vilken föreningar kan äska 

pengar för att anordna avgiftsfria kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga i 

Kronoberg under sportlov, påsklov och höstlov. Syftet med lovpotten ska vara att fler barn i 

Kronoberg får möjlighet att hitta på något roligt under loven. Genom att rikta sig till 

föreningslivet i Kronoberg stärker det också det lokala.  

Lovpotten skulle exempelvis kunna användas till att anordna en ”prova på-dag” hos kultur- 

eller idrottsföreningen eller för att göra inträde till museum eller andra aktiviteter avgiftsfria.  

Riktlinjer och summa för lovpotten bör utformas och beslutas av kulturnämnden och 

folkhälsoberedningen. Långt ifrån alla barn har föräldrar som kan ta ledigt från arbetet, 

särskilt under sportlov, påsklov och höstlov. Därför är det viktigt att riktlinjerna tar hänsyn 

till detta och att aktiviteter som anordnas med lovpotten ska kunna besökas med exempelvis 

fritidshemsgrupper. 

Genom att stärka alla barn och ungas uppväxtvillkor skapar vi ett jämlikare samhälle. Det 

stärker inte bara enskilda individer utan också de framtida förutsättningarna för Region 

Kronoberg.  

 
Med anledning av ovanstående yrkas: 
 
att Region Kronoberg inför en lovpott ur vilken föreningar kan äska pengar för 

att anordna avgiftsfria kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under 
sportlov, påsklov och höstlov. 
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